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 কিলকাতা কlলতা  
pথম pকাশ: aজানা 

র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 
(জn: 1827   মৃতুয্: 13 েম 1887) 

 
র লাল বেnয্াপাধয্ােয়র আিদ িনবাস বতর্ মান গিল েজলার বাkিলয়া। তাঁর িপতার নাম রাম নারায়ণ। 

মােয়র নাম জানা যায় না।  

র লাল বেnয্াপাধয্ায় গিল মহিসন কেলেজ িকছুিদন পড়ােশানা কেরন। iংেরিজ, সংsৃত eবং pাচীন 

oিড়য়া কাবয্ o সািহেতয্ তাঁর jান িছল। কিব ঈ রচnd েpর সmাদনায় pকািশত ‘সংবাদ pভাকর’ 

পিtকায় িতিন সািহতয্ রচনা  কেরন। 1855 িখ্রsােb pকািশত eডুেকশন েগেজট পিtকার সহ 

সmাদক িছেলন িতিন। েসi সমেয়র eডুেকশন েগেজেট তাঁর গদয্ eবং পদয্ i রকম রচনাi pকািশত 

হেতা। 

1860 িখ্রsােb কলকাতার েpিসেডিn কেলেজ 6 মাস aধয্াপনা করবার পর আয়কর aয্ােসসর eবং 

েডপুিট কােলkর হন। তারপর েডপুিট ময্ািজেsট িহেসেব চাকির  কেরন। 11 eিpল 1884 িখ্রsােb 

aবসর েনন। 

িতিন মূলত sেদশেpিমক কিব েপ িবখয্াত। তাঁর রিচত কাবয্gেnর মেধয্ uেlখেযাগয্ ‘পিdনী 

uপাখয্ান’, ‘কমর্েদবী’ eবং ‘শূরসুnরী’। টেডর ‘aয্ানাl s  aব রাজsান’ েথেক কািহনীর aংশ িনেয় 

িতিন ‘পিdনী uপাখয্ান’ রচনা কেরন। aনুবাদ সািহেতয্ আেছ  সংsৃত েথেক ঋতুসংহার eবং kমারসmব 

(1872), নীিতkসুমা িল (1872), েহামােরর মহাকােবয্র aনুবাদ 'েভক-মুিষেকর যুd' | 1882 সােল 

িতিন মুknরােমর কিবক ন চি  সmাদনা কের pকািশত কেরন | 1879 িখ্রsােb রিচত ‘কা ী 

কােবরী’ কাবয্gn pাচীন oিড়য়া কােবয্র aনুসরেণ িলিখত। িতিন ‘uৎকল দপর্ণ’ নােম সংবাদপt pিত া 
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কেরিছেলন। eছাড়া িতিন রস সাগর, বাতর্ াবহ, eডুেকশন েগেজট iতয্ািদ পিtকার সmাদনা কেরন | 

oিড়শার পুরাতtt o oিড়য়া ভাষা সmেn ব  িনবn িলেখিছেলন িতিন।  

sাধীনতা হীনতায় েক বাঁিচেত চায় েহ 

েক বাঁিচেত চায়? 

দাসt শৃ ল বল েক পিরেব পায় েহ 

েক পিরেব পায়... 

uপেরর লাiন ক’িট র লাল বেnয্াপাধয্ােয়র। ‘পিdনী uপাখয্ান’-eর aংশ। ভারতবেষর্ iংেরজ িবেরাধী 

আেnালেন ei লাiন েলা udীপনামূলক ভূিমকা েরেখেছ। 

কিলকাতা কlলতা gnিটi সmবত বাংলা ভাষায় েকালকাতার pথম পূণর্া  iিতহাস। ‘কিলকাতা 

কlলতা’ েথেক েছাট eকিট udৃিত েদয়া েযেত পাের: 

eক রহসয্জনক জন িত ei েয, iংরােজরা যখন pথমতঃ eisােন বািণজয্ালয় sাপনাথর্ 

আগমন কিরেলন তখন গ াতীের দ ায়মান েকান েলাকেক a ুলী pসারণ পূbর্ ক sােনর 

নাম িজjাসা করােত েস বয্িk েসiিদেক শািয়ত eক িছnবৃk েদিখয়া মেন কিরল সােহবরা 

কেব ঐ বৃkেছদন হiয়ােছ, তাহাi িজjাসা কিরেতেছন। aতeব েস utরcেল কিহল—

“কালকাটা”। েসi হiেত iংরােজরা iহার নাম “কয্ালকাটা” রািখেলন। 

জন িত েথেক সািহিতয্ক uপাদান আর নিথপt, ব িবধ uৎেসর তথয্ বাছ-িবচার কের িতিন 

েকালকাতার iিতহাস রচনা কেরন। আটর্ স i-বুক িহেসেব pকািশত হেলা র লাল বেnয্াপাধয্ােয়র 

েকালকাতার iিতহাস gn ‘কিলকাতা কlলতা’। 
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psাবনা 
 

...eikেণo কিলকাতা নগের eমন i চািরজন েলাক পাoয়া যায় যাঁহারা 
aমরাবতী তুলয্ েচৗর ীেক বয্াঘ্রিনবাস জ ল o গেড়র মােঠ হলpবাহ ি  কিরয়ােছন, 
েয সমেয় দসুয্ভেয় সােহবিদেগর ভৃতয্গণ বst পিরতয্াগ কিরয়া মিলন েবেশ ঐ মাঠ 
িদয়া গমনাগমন কিরত eবং রািtেযােগ সােহবরা pাণভেয় মু মুর্ ঃ বnুক িন কিরেতন। 
“aেনয্ পের কা কথা” েয েহ য়া পু িরণীর পূbর্  পি ম তীর ekেণ িবদয্াচcর্ ার গণয্sান 
হiয়ােছ িদবেসর মধয্ভােগ েসi সেরাবরেক েলােক ভয়াবহ jান কিরত eবং সnয্ার পর 
কাহার সাধয্ েসi মুেখ গমন কের। eকশত বৎসর হiল—কিলকাতা নগরী ভয়াবহ বয্াঘ্র 
নkািদর সজল জ লময় বসতীsলী িছল িকn ekেণ েসi কিলকাতায় িনয়ত 5/6 লk 
েলাক বাস কিরেতেছ। 

 
কিলকাতা িক িছল eবং িক হiয়ােছ তিdষেয় aিধক বkবয্ পর পৃ ার তািলকায় pকিটত 
পুরাতন েগর্র িচt েদিখেল eখনকার েলােকরা িবsয়াপn হiেবন সেnহ নাi, েযেহতু 
ekেণ uk েগর্র িচhমাt d বয্ নেহ—পরn তাহা aনয্ েকান নগেরর pিত প েবাধ 
হiেত থািকেব। আচার, বয্বহার, রীিত-নীিত, পিরcদ, ভাষা pভৃিত িবষেয় atতয্ 
েলােকর ei slকাল মেধয্ e প পিরবtর্ ন হiয়া আিসয়ােছ েয যিদ ৈব বচরণ েশঠ 
pভৃিত িবগত শতািbর pিসd েলােকরা ৈদববেশ পুনj বন pাp হiয়া কিলকাতায় 
পুন িদত হন তেব eখনকার কৃতিবদয্ নবয্ সmpদায়েক েদিখয়া sেদশীয় jান কিরেত 
সাহসী হiেবন না। 

 
aতeব ei সমেয় আিসয়াখে র সbর্ pধান নগরী ei কিলকাতায় শতবৎসেরর পুরাবৃt 
সংgহ aিত pেয়াজনীয় েবাধ হiেতেছ। পের তিdষেয় েচ া করাo বয্থর্ হiেব। eখনo 
aেনক sানীয় েলাক জীিবত আেছন eবং i-eকখািন pাচীন পুsক pাp হoয়া যায়। 
িকn িকছুকাল পের eত ভয় লর্ভ হiয়া uিঠেব। ei সব িবেবচনা কিরয়া “কিলকাতা 
কlলতা” নােম aিভনব gেnর রচনাকােযর্য্ হsেkপ করা েগল। 
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pথম aধয্ায় 
  

কিলকাতার pাচীনt—বা ালােদেশর আদয্ রাজধানী িনচয়—pাচীন 
gেn কিলকাতার নােমােlখ—কিবক ন—ঘটেকর কািরকা—
কিলকাতা-নােমর বুয্ৎপিt—েশঠ, বসাকিদেগর আদয্sান,—ঢাকা, 
হিরদপুর, পাতিরয়াঘাটায় pবাস—েশঠ, বসাকিদেগর নাম—pথম 
bাhণ, ৈবদয্ o কায়s পিরবার। 

 
কিলকাতার pাচীনt িবষেয় aেনক মহাশেয়র ািn আেছ। aেনেক কিলকাতা নাম aিত 
আধুিনক মেন কেরন—ফলতঃ আমরা িনি ত েপ কিহেতিছ েয কিলকাতা গত 
শতাbীর মেধয্ িহসােব পিরগিণত হiেলo বsতঃ ব  কালাবিধ gাম পদবীেত গণনীয় 
িছল। েকান মহাশয় gn িবেশেষ িলিখয়ােছন েয, কিলকাতােক বা ালােদেশর ষ  
রাজধানী েপ গণয্ করা যাiেত পাের—pথম েগৗড়, িdতীয় রাজমহল, তৃতীয় ঢাকা, চতুথর্ 
নবdীপ, প ম মুিশর্দাবাদ eবং ষ  কিলকাতা। িকn iহার মেধয্ িকছু ম pমাদ  
হiেতেছ। বা ালােদেশর আদয্ রাজধানী েয েগৗড় নগর িছল েস িবষেয় সেnহ মাt নাi, 
িকn নবdীপ নগর pকৃত psােব রাজধানী মেধয্ গণনীয় নেহ। েসনবংশী ভূপিতরা েগৗড় 
নগেরi aবsানপূbর্ ক রাজকাযর্ aবধািরত কিরেতন িকn মেধয্ মেধয্ সুবণর্ gােম eবং 
নবdীেপ িবরাজ কিরেতন—eজনয্ যিদ নবdীপ রাজধানী মেধয্ ধtর্ বয্ হয়, তেব সুবণর্ gাম 
eবং বা ালােদেশর সbর্ pধান বািণজয্sল সpgামেকo রাজধানী বলা যাiেত পাের। 
সpgােমর pিতভা িবষেয় eতেdশীয় েকান pাচীন কিব e প uিk কেরন। যথা:—  

 
“কিল  ৈতল  a  ব ািদ কণর্াট।   বেট র আ লkাপুর sণর্gাম॥  
মেহnd মগধ মহারা  জরাট॥   িশবাহ  মহাহ  হিsনা নগরী।  
বােরnd বnর িবnয্ িপ ল সফর।   আর যত সহর তা বিলবার নাির॥  
uৎকল dাবীর রাঢ় িবজয় নগর॥  e সব সহের যত আেছ সদাগর।  
মথুরা dারকা কাশী কlপুর কায়া।  কত িড া লেয় তারা যায় েদশাnর॥  
pয়াগ েকৗরবেkt েগাদাবরী গয়া॥   সpgামী বিণক েকাথাo নািহ যায়।  
িtহ  কা র েকাচ হা র িশলট।   ঘের বেসয্ সুখ েমাk নানা ধন পায়॥  
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মািনক কিরকা ল া pলm লা ট॥   তীথর্ মেধয্ পূণর্ তীথর্ িkিত েমাk ধাম।  
বাগন বিলয়া েদশ k েkt নাম।   সp্ঋিষ শাসন বিলয়া সp gাম॥  
 
পরn যিদo মুিশর্দাবােদর ভ দশােn কিলকাতার েসৗঠব বৃিd হuক, বsতঃ 

সরsতী নদীর েsাতমাnয্ বশতঃ ei সpgাম নগরীর গিরমা hাস হoয়ােতi কিলকাতায় 
বািণজয্ লkীর আিবভর্ াব হiয়ােছ; পূেbর্  িক iuেরাপীয় eবং িক eেদশীয় বিণক মাti 
সpgােম যাiয়া বািণজয্ কিরেতন। সpgােমর হীনতার aবয্বিহত পেরi পtুর্ গীজেদর 
aধীেন িকছুকাল গলী নগেরর বৃিd হiয়ািছল। িকn সpgামীয় বst বয্বসায়ী-বিণেকরা 
iuেরাপীয়িদেগর মেধয্ iংল ীয়িদেগর সিহত বয্বসােয় aিধক লভয্ o তাঁহািদেগর 
aধীেন িনিbর্ ে  বসিত করেণর সমিধক uপেযািগতা দশর্ন কিরয়া কিলকাতায় আিসয়া 
বসিত কিরেলন, তদবিধ ei নগেরর েশাভা o pিতভা পdবেনর নয্ায় aিত alকােলর 
মেধয্ বিdর্ ত হiয়া uিঠল। 

 
aিপচ কিলকাতার pাচীনেtর িবষয় আমরা পুনbর্ ার aনুসরণ কির,—eisান েয 

িনতাn আধুিনক নেহ, তাহার ব ল pমাণ লb না হiেলo পুি পূরক িবলkণ িনদশর্ন 
পাoয়া িগয়ােছ। eেদেশর eকজন pাচীন কিব aথর্াৎ মুknরাম চkবt , িযিন কিবক ন 
নােম িবখয্াত আেছন—তৎরিচত চ ী কােবয্ মn সাধুর িসংহল dীেপ বািণজয্ psান 
pকরেণ ei প িলিখত হiয়ােছ। যথা:— 

  
নােয় তুেল সদাগর িনল িমঠা পাণী।   ছাগল মিহষ েমেষ পূিজয়া পাbর্ তী।  

বাহ বাহ বিলয়া ডােকন ফরমাণী॥  kিচনাল eড়াiল সাধু য়পিত॥  
গিরফা বািহরা সাধু বােহ েগাnল পাড়া।  তীরসম েছােট তরী তরে র ঘায়।  
জগdল eড়াiেয় েগেলন নপাড়া॥   িচtপুর eড়াiয়া শািলখােত যায়॥  
bhপুt পdাবতী েসi ঘােট েমলা।   কিলকাতা eড়াiল বািনয়ার বালা।  
iছাপুর eড়াiল বািনয়ার বালা॥   েবতরেত utিরল aবসােন েবলা॥  
uপনীত হiল িনমাi তীথর্ ঘােট।   েবতা  চি কা পূজা কির সাবধােন।  
িনেমর বৃেkেত যথা জবা ফুল েফােট॥  ধনতার gাম সাধু eড়াiল বােম॥  
tরায় চলেয় তরী িতেলক না রয়।   ডািহেন তয্িজয়া যায় িহজুলীর পথ।  
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ডািহেন মােহশ বােম খড়দহ কয়॥   িকিনয়া লiল রাজহংস পারাবত॥  
েকাnগড় েকাতর  eড়াiেয় যায়।   বালীঘাটা eড়াiল বািনয়ার বালা।  
সbর্ ম লার েদuল েদিখবাের পায়॥   কালীঘােট uপনীত 

aবসােন েবলা॥  
 

ekেণ িtেবণী হiেত কালীঘাট পযর্য্n uেlিখত gামিনচেয়র pাচীনt িবষেয় সংশয় মাt 
থািকেত পাের না। কিলকাতা ের থাkক িখিদরপুেরর utের aবিsত বালীঘাটার নাম 
পযর্য্n pাp হiেতেছ aথচ িখিদরপুেরর নােমােlখ  হয় না। pতুয্ত ei কাবয্gn 
alিদেনর নেহ। কিবক ন েলেখন:— 

 
শেক রস রস েবদ শশা  গিণতা।  
কব কত িদল পীত হেরর বিণতা॥ 

 
‘a সয্ বামগিত’ ei িনয়েম গণনা কিরেল চ ীgn 1466 শেক psত িবধায় iহাi 

pমাণ হiেতেছ কিলকাতা gাম িতনশত বৎসেররo aেনক পূেbর্  বtর্ মান িছল। 
 
aপর, েদবীবর কtৃর্ ক eেদশীয় kলীনিদেগর েমল বd হiেল পর তাঁহারা েয েয 

sােন বসিত কেরন, েসi েসi sােনর নামানুসাের িবখয্াত হন। যথা:—ফুিলয়ার মুখুিট, 
খিনয়ার চাটুিত, সাগরদেহর বnয্, কিলকাতার েঘাষাল—iতয্ািদ। েঘাষালবংশীয় পেশা 
হiেত কিলকাতার েঘাষাল নাম হয়। যথা কিরকা— 

ei পেশা aনূয্ন...বৎসর গত হiল বtর্ মান িছেলন। সুতরাং iহােতo কিলকাতার 
pাচীনেtর pমাণ পাoয়া যাiেতেছ। 

 
কিলকাতা নােমর বুয্ৎপিt িবষেয় ব তর কlনা কিlত হiয়ােছ। েকান মহাশয় 
িলিখয়ােছন েয, aেনক নগেরর নাম েদবম পািদর আখয্া aনুসাের pিতি ত হiয়া 
থােক; aতeব েবাধ হয় কিলকাতার a রবt  পীঠsান কালীঘােটর নামানুসাের iহার 
নামকরণ হiয়া থািকেব। aথর্াৎ কিলকাতার নাম, কালীঘাট aথবা কালীঘাঠার aপ ংশ 
মাt। aনয্ eক মহাশয় েলেখন, iং 1742 aেb মহারা ীয় uৎপাত িনবারণাথর্ েয পিরখা 
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খিনত হয়, েসi ‘খাল কাটা’ হiেত ‘কিলকাতা’ নাম uৎপn হiয়া থািকেব, েযেহতু 
uk aেbর aেনক পূেbর্  কিলকাতা নাম pচিলত িছল না। ei uভয় বুয্ৎপিt েয 
িবলkণ aমূলক তাহা uপিরভােগ পদয্ o কািরকায় সpমাণ কিরেতেছ, কারণ iং 1742 
aেbর aেনক পূেbর্  কিলকাতা নাম pচিলত িছল। 

 
pা k বুয্ৎপিtdয় বয্তীত আর eক রহসয্জনক জন িত ei েয, iংরােজরা যখন 

pথমতঃ eisােন বািণজয্ালয় sাপনাথর্ আগমন কিরেলন তখন গ াতীের দ ায়মান 
েকান েলাকেক a ুলী pসারণ পূbর্ ক sােনর নাম িজjাসা করােত েস বয্িk েসiিদেক 
শািয়ত eক িছnবৃk েদিখয়া মেন কিরল সােহবরা কেব ঐ বৃkেছদন হiয়ােছ, তাহাi 
িজjাসা কিরেতেছন। aতeব েস utরcেল কিহল—“কালকাটা”। েসi হiেত 
iংরােজরা iহার নাম “কয্ালকাটা” রািখেলন। ei বুয্ৎপিt aমূলক হiেলo iহার 
রচিয়তার চতুর বুিdর বয্াখয্া করা কtর্ বয্। ফলতঃ েকাৎর —kিচনান pভৃিত gামাখয্ 
েযমন িনরথর্ক,—কিলকাতা শbo েয েসi প িনরথর্ক তাহােত সেnহ কিরবার 
pেয়াজন নাi। 

 
ei েপ কিলকাতার pাচীনt সাবয্s হiেলo তাহা ব কালাবিধ iতর েলােকর বাসsান 
িছল,—aনnর aনুমান iশত বৎসর িবগত হiল সpgােমর েশঠ o বসাকখয্াত 
তnবায় জাতীয় বয্বসায়ীগণ uk pাচীন নগেরর িনকটবt  আপনািদেগর বাসsান 
হিরদপুর gাম পিরতয্াগ পূbর্ ক কিলকাতায় আিসয়া বসিত কেরন। ei েশঠ বসাকেদর 
পূbর্  িনবাস ঢাকায় িছল। aদয্ািপ তৎpেদেশ তাঁহািদেগর মেধয্ েকান েকান বয্িkর 
ভূসmিt আেছ। আমািদেগর আtীয় েকান বসােকর িনকট তাঁহার পূbর্ পু েষর aিধকৃত 
ঢাকার িনকটs কিতপয় gামািদর কাগজপt আেছ; ফলতঃ aনূয্ন eকশত বৎসর হiল 
তাঁহারা ঐ িবষেয়র aিধকার  হiয়ােছন। 

  
ঢাকার েশঠবসােকরা যিদo কিলকাতার েশঠবসাকিদেগর সিহত eকেগাtজ হuন িকn 
ব িদবস যাবৎ তাঁহািদেগর পরsর িবেcদ বশতঃ ekেণ করণ-কারণ রিহত হiয়ােছ। 
মুিশর্দাবােদর তnবায় কারফরমািদেগর সে o কিলকাতাs েশঠবসাকিদেগর ei প 
সmn। মৃত রাধাকৃ  বসাক কারফরমািদেগর সিহত পুনbর্ ার kটুিmতা করেণর psাব 
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কের। তাহােত কারফরমারা সmত হiয়ািছেলন িকn eক সামানয্ aৈনকয্ সূেt ei 
বা নীয় সdাব সংsাপেন বয্াঘাত সmূত হয়। তাহা ei েয, কারফরমাkেলর a নাগণ 
বামাে  রজতাল ার পিরধান কেরন। কারফরমারা েসi পু ষ পরmরা pচিলত kলাচার 
পিরতয্ােগ সmত না হoয়ায় রাধাকৃ  বসাক পূbর্  psােব পরা ুখ হiেলন। েস যাহাi 
হuক ঢাকাi েশঠবসাকিদেগর আদয্sান। তথা হiেত তাঁহারা pথেম মুিশর্দাবাদ o 
তৎপের সpgােমর িনকট হিরদপুের বসিত কেরন। তদনnর সpgাম o গলীর pিতভা 
hাস হiেল কিলকাতায় আিসয়া বড়বাজাের বসবাস কিরেত লািগেলন—aিভpায় ei 
েয, সরsতী মnা পিড়য়া েগেল ভাগীরথী pবলা থাকায় iuেরাপীেয়রা েসi নদী হiয়া 
আগমন পূbর্ ক বািণজয্-বয্বসা কিরেবন—সুতরাং যত agসর হiয়া থাকা হয় ততi 
uভয় পেkর ম ল। েশঠবসােকরা ঐ sােন বসিতপূbর্ ক আপনা-িদেগর বয্বসানুসাের 
“সুতালুিট” শেb তাহার নামকরণ কিরেলন। 

 
িহnু ভdgােমর লkণ bাhণ, ৈবদয্ o কায়sািদ সjািতর বাস—েযেহতু তাঁহািদেগর 
aভােব যজন, যাজন, িচিকৎসা পথয্ o িলখন পঠেনর uপায় থােক না। aতeব uk 
সুসmn তnবােয়রা eকঘর bাhণ, eকঘর ৈবদয্, eবং eকঘর কায়s আনাiয়া 
আপনািদেগর িনকেট সংsািপত কেরন। পাতুিরয়াঘাটার d ে াtীয় ঠাkরেগা ী uk 
bাhেণর eবং েসisােন মজুমদার খয্াত ৈবেদয্রা eবং কিলকাতা িনবাস gথম কায়েsর 
বংশধরগণ হেয়ন। 

 
 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 
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িdতীয় aধয্ায় 
 

iংরাজিদেগর বা ালােদেশ বািণজয্ করণাথর্ aনুমিত pািp—
বােল র o গলীেত বািণজয্ালয় sাপন—ভাগীরথীেত iংরাজিদেগর 
জাহাজ pেবশ—িনরnর বািণজয্ করেণর শিkলাভ—সাগরস েমর 
িনকট গর্িনmর্ ােণর aিভসিn—নবােবর সিহত iংরাজিদেগর 
মতাnর, েপাতাধয্k িনকলসেনর দশখানা জাহাজ সমিভবয্াহাের 
ভাগীরথী pেবশ— গলী নগর ংস—iংরাজিদেগর 
বািণজয্ালয়সমূেহর pিত আkমণ—সুতালুিটেত চাণর্ক সােহবেদর 
psান o তথা হiেত িহজলী uপdীেপ আ য়—ibািহম খাঁ নবাব 
কtৃর্ ক iংরাজিদেগেক পুনরাhান—কিলকাতা নগর sাপন—েদাভাষী 
শেbর মkেম জৈনক েধাবার েসৗভাগয্।  

 
কিলকাতা নগেরর pিত া-pকরণ পূেbর্  তৎ pিত াতৃ iংরাজ জািতর eেদেশ আগমন 
বৃtাn িববৃত করা কtর্ বয্ িবেবিচত হiেতেছ। aেহা! eেদেশ iংরাজিদেগর 
েসৗভাগয্সূেযর্য্র kমশঃ pাখযর্য্ বৃিdর িবষয় িচnা কিরেল চমৎকৃত হiেত হয়। েয প 
বায়সভুk বটবীজ a িরত হiয়া শত শত জীেবর আ য়দাতা সুিবsীণর্ ছায়া সমিnত 
pকা  বৃk েপ েশাভা পাiেত থােক, েয প aণুমাt aনল sুিল  কtৃর্ ক slকাল 
মেধয্ ভয়াবহ ধাবদাহ আিবভূর্ ত হiয়া থােক eবং িহমালয় িশখেরাপের তুষার রািশচুয্ত 
রজত েরখাকার তিটনীসকল সি ত হiয়া পিরণােম কত কত ৈশলেভদ পূbর্ ক 
বিdর্ ু েবেশ িগিরতেল পিতত হiয়া সহsািধক েkাশ বয্বধােন িসnু শাখাবৎ আকৃিত 
ধারণ কিরেতেছ, েসi প ভারতবেষর্ iংরাজিদেগর আধুিনক pবল পরাkেমর িনদান 
s প ei বা ালােদেশ kুd eক বািণজয্ালয় sাপন মাt। 

 
iংরাজী 1634 aেb েয সমেয় শাহজাহান পাd শাহ ভারতবেষর্র দািkণােতয্ িবgহাথর্ 
pবাস কিরেতিছেলন, েসi সমেয় তাঁহার eক িহতার বেst eকদা ৈদবাৎ aনল সংলg 
হoয়ায় তাঁহার শরীর তর েপ দg হiয়া যায়। েসi রাজkমারীর যাতনা pিতকার 
িনিমt সুরাটs iংল ীয় বািণজয্ kিট হiেত জৈনক iংরাজ িচিকৎসক আনয়নাথর্ সংবাদ 
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েpিরত হiেল েবাটন নামক eকজন সােহব uk কােযর্য্ বৃত হন। েসৗভাগয্বশতঃ তাঁহার 
িচিকৎসা েকৗশেল নৃপনিnনী সmূণর্ েপ আেরাগয্লাভ করােত সmাট মেহাদয় কৃতjতা 
pদশর্নাথর্ েবাটনেক কিহেলন—“েতামার icানুসাের আিম পুরsার কিরব, aতeব 
েতামার িক icা কহ।” 

 
uদারিচt sেদশিহৈতষী েবাটন কিহেলন—“আমার আtsােথর্ িকছু pাথর্না নাi। আমার 
েদশীয় েলােকরা বা ালােদেশ lিবরেহ বািণজয্ কিরবার জনয্ বািণজয্ালয় sাপেনর 
aনুমিত পাiেলi আপনােক pভূত েপ jান কিরব।” 

 
সmাট যিদo “তথাs” বিলয়া বরpদান কিরেলন বেট িকn পতুর্ গীজিদেগর aতয্াচাের 
aনুেশাচনা হoয়ায় বােল েরর িনকট িপপিল নামক sােন বািণজয্kিট িনমর্াণ কিরেত 
আেদশ িবধান কিরেলন। তদনুসাের iং 1634 aেb তথায় pথম বািণজয্ালয় সংsাপন 
হiল। তদনnর iং 1639 aেb শাহাজাহান পাd শােহর িdতীয় পুt সুলতান সুজা 
বাংলােদেশর নবাবীপেদ aিভিষk হiয়া রাজধানী রাজমহেল আিসেল পর েবাটন সােহব 
sজাতীয় পk হiেত যথািবিহত সmান pদশর্ন করণাথর্ uksােন যান। ৈদবাধীন 
anঃপুরচািরণী েকান রাজ মিহলার সাংঘািতক পীড়া হiেল েবাটন সােহেবর 
িচিকৎসাৈনপুণয্ সুিবখয্াত হiয়া uঠায় নবাব uk েরাগ pিতকারাথর্ তাঁহােকi বরণ 
কিরেলন। তাহােত েবাটন সােহব sীয় িবদয্াবেল ভূপিত ভািমনীেক িনরাময় করােত 
সুলতান সুজা তাহার pিত যেথ  সn  হiয়া বােল র eবং গলী নগের iংরাজিদগেক 
বািণজয্ালয় sাপেন aনুমিত দান কেরন। 

 
তারপর নবাব সােয়sা খাঁর aিধকারকােল iং 1668 aেb iংরাজরা ভাগীরথী 

বািহয়া গলী নগরীর িনকট জাহাজ লiয়া যাiেত আjাpাp হন। iিতপূেbর্  তাঁহারা 
সুলুপ েযােগ dবয্ািদ লiয়া বািহর সমুেd জাহাজ েবাঝাi কিরেতন। aপর pেতয্ক নূতন 
নবােবর শাসনারেmi তাঁহািদগেক নূতন ফাmর্ াণ aথর্াৎ বািণজয্-করেণর aনুমিতপt gহণ 
কিরেত হiত—তাহা aতয্n বয্য়সাধয্ িছল। িকn নবাব সােয়sা খাঁর aনুgেহ েস দায় 
হiেতo তাঁহারা মুk হন। ei নবাব িদlীেত psান কিরেল তৎসমিভবয্াহাের 
iংরাজিদেগর বািণজয্ kিটর বড় সােহব গমন করতঃ eক ফাmর্ ােণ িনরnর বািণজয্-
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করেণর aনুমিত pাথর্না কেরন। যিদo িবsর বয্য় o ক  sীকার পূbর্ ক তাহা লb হuক 
িকn তাহা পাiয়া iংরােজরা e প আhািদত হiয়ািছেলন েয, তাঁহারা ei uপলেk 
িতনশতবার েতাপ িন কিরয়ািছেলন।  
 
iহার পর i -iি য়া েকাmানী েদিখেলন িবলাত হiেত aপরাপর aেনক বয্বসায়ী 
আিসয়া বািণজয্ করােত তাঁহািদেগর লেভয্র বয্াঘাত হiেত লািগল। aতeব েকাটর্  aব 
ডাiেরkর সভার আjানুসাের, uk pিতেযাগীিদেগর আগমন িনবারণ িনিমt 
গ াসাগেরর িনকট eক গর্ িনmাণাথর্ নবােবর sােন aনুমিত pাথর্না কিরয়া পাঠাiেল 
িতিন তাহা agাহয্ কিরেলন। iহা বয্তীত ei সমেয় েবহার pেদেশ রাজেdাহ uপিsত 
হoয়ায় পাটনাs iংল ীয় বািণজয্kিটর সােহেবর uপর সেnহ হiেল নবাব 
iংরাজিদেগর pিত িবরk হiয়া ei িনয়ম কিরেলন েয, তাঁহািদেগর বািণজয্ সmিt 
মােtর মূলয্ aনুসাের শতকরা 3॥0 টাকা কর িদেত হiেব। পূেbর্  সmােটর আjানুসাের 
তাঁহারা বািষর্ক িতন সহs টাকা মাt িদয়া িনsার পাiেতন। iংরাজিদেগর pিত নবােবর 
িব dভাব জািনেত পািরয়া তদধীন রাজকmর্ চারীরা তাঁহািদেগর pিত aতয্n aতয্াচার 
আরm কিরেত লািগল। নবােবর িলখনানুসাের সmাট aতয্n েkাধাপn হiয়া 
iংরাজিদেগর pিত uেtজনাকরেণ aনুমিত েদoয়ায় তাঁহারা মহািবপদgs হiেলন। ei 
সকল সমাচার iংলা াধীেপর বণেগাচর হiেল িতিন েকাmানীর আনুkেলয্ িনকলসন 
নামক জৈনক েপাতপিতর aধীেন 6 শত েসনা পূণর্ দশখানা রণেপাত েpরণ কিরেলন। ঐ 
সকল তরণী বাতািতপােত সমুেdর দলভ  হiয়া পেড়; কেয়কখানা মাt ভািগরথী মেধয্ 
pিব  হয়। iহা বয্তীত মাdােজর বড় সােহব গলীs kিটর সাহােযয্র জনয্ 4 শত 
পদািতক ৈসনয্ েpরণ কিরয়ািছেলন। সােয়sা খাঁ জলপেথ eবং sলপেথ ei সকল 
সমরােয়াজন েদিখয়া স িচত িচেt iংরাজিদেগর সিহত সিn করেণর psাব কিরেলন। 
িকn ৈদবাধীন eকটা সামানয্ কলেহাপলেk তদনnর আk  k  uপিsত হiল। তাহা 
ei েয, িতনজন iংল ীয় ৈসনয্ গলীর বাজার মণাথর্ uিঠেল নবােবর ৈসেনয্রা 
তাহািদগেক তর pহাের আহত কের। তৎ বণমাt kেম kেম সমুদয় iংরাজ েসনা 
তীরs হiেল uভয় পেkর মেধয্ েঘারতর সংgাম uপিsত হয় eবং িনকলসন সােহব 
জাহাজ হiেত eকাধাের েগালা বষর্ণ কিরেত থােকন; তাহােত aনূয্ন 5 শত গৃহ ধূিলসাৎ 
হiয়া যায়। তnেধয্ দাম সকলo িব ংস হoয়ােত 30 লk টাকা aপচয় হয়। 
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iহা বেণ নবাব েকাmানীর পাটনা, ঢাকা o কাশীমবাজারs শাখা বািণজয্ালয় সকল 
আkমণ পূbর্ ক iংরাজিদগেক বা ালােদশ হiেত িনkাn করণাথর্ a ােরাহী o পদািতক 
েসনাসমূহ েpরণ কিরেলন। গলী kিটর বড় সােহব iং 1686 aেbর 20েশ িডেসmর 
িদবেস সুতালুিটেত পলায়ন পূbর্ ক pাণরkা কেরন। েযেহতু ঐ sােন তৎকােল েশঠ 
বসােকরা aিধবসীত কিরেতন eবং তাহািদেগর সিহত সdাব থাকােত বািণজয্কাযর্য্ sিগত 
হiবার সmাবনা িছল না। ঐ মােসর েশেষ iংরাজিদেগর সিহত সিn কিরবার জনয্ নবাব 
sীয় পk হiেত িতনজন ত েpরণ কেরন তাহােত পূbর্ বৎ kমতা aনুসাের iংরাজরা 
বািণজয্ কিরবার আjা pাp হন, িকn ei সিn কিরবার পেk নবােবর আnিরক aিভসিn 
ei েয, েকান মেত কালহরণ হiেল সহসা eকদা iংরাজিদেগর uপর পিড়য়া 
তাহািদগেক eককালীন eেদশ হiেত তাড়াiয়া িদেবন। aতeব iং 1687 aেbর 
েফbয়ারী মােসর pারেm গলীেত pচুর ৈসনয্ েpরণ কিরেল চাণর্ক সােহব সুতালুিটেত 
আপনােক িনিবর্  না বুিঝয়া sদেল সমিভবয্াহাের সাগরস েম িগয়া িহজিল নামক eক 
asাsয্কর uপdীেপ আ য় gহণ কিরেলন, esােন বাস কিরবার aবয্বিহত পেরi 
েরােগাপdেব aিধকাংশ iংরাজ পরেলাক গত হiেলন।  

 
ei সময় iংরাজিদেগর e প গর্িত হiয়ািছল েয, তাঁহারা বা ালােদশ পিরতয্াগ কিরয়া 
যাiেত uদয্ত হiয়ািছেলন, িকn েসৗভাগয্বশতঃ িবলাতীয় কtৃর্ পk পাd শাহেক sকীয় 
বল িবjাত করণাথর্ আপনািদেগর সুরাটs বািণজয্ালয় sিগত কিরয়া uk sােনর িনকট 
কেয়কখানা রণতরী রাখাiয়া িদেলন। তথা হiেত েয সকল মুসলমানীয় তরণী 
মkািভমুেখ যাtী লiয়া যাiত, েসi সকল নােখাদা চািলত জাহােজর uপর uk 
েপাতাধয্েkরা মহা uৎপাত আরm কিরেল পাd শাহ aগতয্া iংরাজিদেগর সিহত সিn 
সংsাপন কিরেত বাধয্ হiেলন। aতeব তাঁহার আjানুসাের সােয়sা খাঁ পুনbর্ ার চাণর্ক 
সােহবেক ডাকাiয়া েscানুসাের বা ালােদেশর েয েকান sােন বািণজয্ালয় sাপেনর 
aনুমিত িদেলন, আর শতকরা 3॥0 টাকা হাের েয l gহেণর রীিত িছল, তাহাo রিহত 
হiল—iংরােজরা uলুেবিড়য়ােত আিসয়া বািণজয্ কিরেত লািগেলন। 

 
িকয়ৎকাল পেরi িব াসঘাতক নবাব পুনbর্ ার তাঁহািদেগর uপর েদৗরাtয্ করােত 
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িবলাতীয় কtৃর্ পk কােpন িহথ সােহেবর aধীেন pচুরতর সামুিdক ৈসনয্ েpরণ 
কিরেলন, যিদo ei সমেয় iংরাজিদেগর সিহত নবােবর পুনbর্ ার েসৗহাdর্  জনেনর 
সmাবনা হiয়ািছল িকn িহথ সােহেবর aবয্বিsত িচtতাবশতঃ তাহা সমূেল uিcn 
হoয়ায় iংরাজিদেগর e প dর্ শা হiল েয তাঁহারা বা ালােদশ পিরতয্াগপূbর্ ক psান 
কিরেত বাধয্ হiেলন। তখন সমুd পেথ iংরাজ রণেপাতাধয্kগণ মুসলমানীয় জাহাজ 
মােtর uপর aতয্াচার কিরেত থািকেল িদlী র aতয্n jালাতন হiয়া 1689 aেb 
নবাব ibািহম খাঁেক িলিখয়া পাঠাiেলন, iংরাজিদেগর পূbর্ াপরাধ kমা করা েগল, 
তাহািদেগর 3000 সহs টাকা মাt বািষর্ক কর লiয়া পুনbর্ ার বািণজয্ কিরবার kমতা 
িদেব। তদানুসাের সিn হiেল iং 1690 aেbর 24েশ আগs িদবেস জন চাণর্ক সােহব 
সুতালুিটেত পুনbর্ ার utীণর্ হiয়া কিলকাতা নগর pিত া কিরেলন। সুতরাং ঐ িদবস 
হiেতi কিলকাতা নগর নােম pিসd হiয়া আিসেতেছ। aতeব েদড়শত বৎসরািধক 
হiল ei মহারাজধানী pিতি ত হiয়ােছ। uk ভকােযর্য্র i বৎসর পর মহাtা 
pিত াতা চাণর্ক সােহব েলাকাnিরত হন। aদয্ািপ তাঁহার সমািধ েস  যn চচর্  aথর্াৎ 
পাতিরয়া গীjর্ ায় বtর্ মান রিহয়ােছ। iহার নােমi চাণর্ক gােমর নামকরণ হiয়ােছ। 

 
ekেণ ei eক p  utািপত হiবার সmাবনা েয, oলnাজ, ফরাসীs o দীেনমার 
pভৃিত aপরাপর iuেরাপীেয়রা গ ার পি ম পাের সকেলi নগর pিত া কেরন িকn 
iংেরেজরা িক জনয্ পূbর্ পাের sান gহণ কিরেলন? পি ম পাের নদীর সুমধুর সমীরণ 
pবািহত o pভােত সূেযর্য্াদেয়র েশাভা িবেলািকত হয়—পূbর্  পাের পূেbর্ াk tেগিndয় 
o দশর্েনিndেয়র সুখলাভ হয় না। িকn পূbর্ পাের কিলকাতা sাপেনর িভn িভn িতন কারণ 
pদিশর্ত হiয়ােছ। pথম—পি ম পারােপkা পূbর্ পাের ভাগীরথীর গভীরতা, িdতীয়—
েশঠ বসাকিদেগর aনুেরাধ eবং তৃতীয়—মহারা ীেয়রা গ ার পূbর্ পাের আিসত না। 

 
aেনক sেল সামানয্ eকিট মসূেt মহাtা কলmস পৃিথবী পিরিধর aসময্ক-jানজিনত 
েম নব ভূখ  pকােশ uৎসাহী হন। আটলাি ক সমুেdর pকৃত পিরসেরর পিরjান 

থািকেল িতিন তৎকােল কদাচi uk সাহিসক বয্াপাের pবৃt হiেতন না। যিদ 
মহিdষেয়র সিহত kুd িবষেয়র তুলনা সাযুজয্ হয়, তেব কিলকাতা নগেরর pথমাবsায় 
ei প eক েমর কথা utাপন করা যাiেত পাের। তাহা ei েয, iংরাজরা pথমতঃ 
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কিলকাতার নীেচ ভাগীরথীেত জাহাজ লাগাiয়া েশঠিদেগর sােন eকজন িdভাষী pাথর্না 
কিরয়া পাঠান। মাdােজ িdভাষী শেbর aপ ংশ “েদাবাস” শb সুতরাং সােহবরা 
“েদাবাস” চাi বিলয়া পাঠাiেল ei a ত aপূবর্ শেbর aথর্ বুিঝেত না পািরয়া তnবায় 
ম লী মহািচিnত হiেলন। পের তাঁহািদেগর মেধয্ eকজন pাচীন চাi ব kণ বুিd-
চালনাপূbর্ ক কিহেলন েয, iংরােজরা জৈনক “েধাবা” চািহয়া পাঠাiয়ােছন। aতeব 
uk বৃেdর বচন aনুসাের তাঁহারা eকজন েধাবােক সােহবিদেগর িনকট েpরণ কিরেলন। 
েধাবা জাহােজ utানমাt সােহেবরা মহাপুলিকত হiয়া েতাপ িন পূbর্ ক তাহােক 
মহাসমাদের gহণ করতঃ রািশ রািশ sণর্মুdা িদয়া িবদায় কিরেলন। ঐ েধাবা aতয্n চতুর 
বুিdজীবী িছল, েস aিত al কােলর মেধয্ iংরাজিদেগর সমুদয় কাযর্য্ সুচা েপ সmn 
করায় তাঁহারা তাহার uপর সn  হiেলন eবং রজকপুt িবছুকাল পের কিলকাতার 
সbর্ pধান ধনী হiয়া uেঠ। ঐ েসৗভাগয্শালী রজেকর নাম—পাতিরয়াঘাটার utরাংেশ 
রঘু-সরকােরর নােম েয বtর্  িবখয্াত আেছ—েধাবা ঐ রঘু সরকােরর িপতামহ িছল। ei 
েকািট র রজক uk sােন eক a ািলকা িনmর্ াণপূbর্ ক বসিত কের িকn েশঠিদেগর 
বাটীর সmুেখ ঐ a ািলকার িসংহdার িনিmর্ ত হiেল pভােত রkেকর মুখেদখা 
a ভকর িবধায় েময়র আদালেত েশেঠরা আপিt uপিsত কেরন। তাহােত েময়র 
সােহব, েধাবািদেগর iতরt িবষেয় সংশয় uপিsত কিরেল েশেঠরা বেলন—“সােহব! 
েতামার েবয়ারাগণ যিদ ঐ েধাপার পাlী বহন কের তেব তাহােদর ভdt িব েd 
আমােদর েকান আপিt নাi।” তাহােত েময়র সােহব sীয় েবয়ারািদগেক রজকনnেনর 
পাlী বিহেত কিহেল তাহারা asীকার করােত িবচারপিত েধাবািদেগর নীচt িবষেয় 
সংশয় শূনয্ হiয়া uk সদর দরজা বn কিরয়া বািটর প াdােগ দময্ পথ psত কিরবার 
aনুjা েদন। িকn eখন যিদo বাহেকরা রজক বহেন asীকার ক ক তথািপ রাজdাের 
uk pকার aিবচার কখনi হiবার সmাবনা নাi। 
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তৃতীয় aধয্ায় 
 

গর্ িনmর্ াণ—কিলকাতার েসৗভাগয্বৃিd—মুিশর্দkিল খাঁর েদৗরাtয্—
কিলকাতার পা র্বত  38 খানা gাম পাiবার কlনা—iংরাজিদেগর 
pিত সুজাuিdেনর আচরণ—কিলকাতা নগরীর সােহবিদেগর 
েভাগািতশযয্—বড় ঝিটকা eবং ভূিমকm—মহারা ীয়িদেগর 
uৎপাত—মহারা ািডচ নামক পিরখা খনন—িসরাজuেdৗlার সিহত 
iংরাজিদেগর pথম িববাদ—গভণর্র ে ক সােহব—কিলকাতার 
িব েd িসরাজuেdৗlার আগমন। 

  
েয প pাবৃ কালীন েঘারতমা aমা িনশায় পথ মণ কােল পাnগণ kণpভার aিনি ত 
kিণক েজয্ািতর আ য় gহেণ গময্ পথ pাp হন কিলকাতার পুরাকৃত িলিখেত 
আমােদরo েসi প aবsা pাp হiয়ােছ, েযেহতু ঘটনাসমূহ সুশৃ ল েপ pাpবয্ 
নেহ। eকিট িবষেয়র আনুপূbর্ ক বৃtাn লাভ হiবার পর তৎkণাৎ সংঘিটত িবষেয়র sূল 
sূল িববরণo পাoয়া যায় না। তথািপ আমরা সাধয্ানুসাের েসi সকল aসmূণর্ ঘটনা প 
kসুম েযােগ ei pবnমালা গাঁিথেত pবৃt হiলাম। 

 
iং 1695 aেb iংরাজিদেগর েসৗভাগয্kেম eমন eক ঘটনা uপিsত হiল, যাহােত 
তাঁহািদেগর ব কােলর সি ত বাসনা সmূণর্ হiবার িবলkণ সmাবনা হiয়া uিঠল aথচ 
েসi aিভলাষ িসিd পেk তাঁহারা পূেbর্  িবsর uপাসনা o pচুর uৎেকাচ pদােন সmত 
িছেলন। েসi আnিরক বdমূল কামনা ei েয, আপনািদেগর বািণজয্ালেয়র চতুিdর্ ক 
গড়বnী কিরয়া বাস কেরন। eiবার েসi কামনা সফল হiবার িদন সিnকট হiল, েচটুয়া 
বরদার ভূময্িধকারী েশাভািসং uিড়ষয্া েদশীয় রিহম খাঁ নামক আফগােনর সিহত সমেবত 
হiয়া বdর্ মােনর রাজােক aিধকারচুয্ত কিরয়া েদশ মেধয্ মহা aরাজকতা uপিsত 
কিরল। িদগেক দমন কিরবার জনয্ যেশাহেরর েফৗজদার আjাpাp হiয়ািছেলন। 
িকn uk েসনাপিত গলীেত uপিsত হiয়া  দেলর pাবলয্ দশর্নমাt সদলবেল 
psান কিরেত বাধয্ হiেলন। ei সমেয় িভn িভn iuেরাপীয় বিণকদল আপনাপন 
বািণজয্ালয় রkাথর্ ৈসনয্রkা o গড়বnী কিরবার িনিমt নবােবর sােন aনুমিত pাথর্না 
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কিরেল িতিন তাঁহািদগেক pেয়াজনমত astশst রািখেত aনুমিত েদন, িকn 
iuেরাপীেয়রা েscাপূbর্ ক েস aনুমিত িবsীণর্ aেথর্ gহণ পূbর্ ক আপনাপন sান 
গড়বnী কিরেত লািগেলন। aতঃপর iংেরজরা uk আেদশ পাiবার পেরi 
আপনািদেগর বািণজয্ kিটর চতুিdর্ েক পিরখা pাচীরািদ িনmর্ াণ কিরেত আরm কিরেলন 
eবং েয পযর্য্n তাহার কাযর্য্ সমাধান হiল েস পযর্য্n িদবারাt আপনািদেগর aধীনs 
সমুদয় েলাকেক েসi কােযর্ িনযুk রািখেলন। ঐ গর্ পূেbর্  পি েম লালিদিঘ হiেত 
ভাগীরথীর তীর পযর্য্n eবং utর দিkেণ kাiভ ীট হiেত ঐ িদিঘর utর ধার পযর্য্n 
িবরাজমান িছল। iংল ািধপিত তৃতীয় uiিলয়েমর রাজt কােল ঐ গর্ িনিmর্ ত হoয়ায় 
েফাটর্  uiিলয়ম নােম তাহা pিতি ত হয়—ঐ নােম নূতন েগর্রo নামকরণ হiয়ােছ। 
pচীন গর্ e প সু ঢ় েপ িনিmর্ ত হয় েয 1819 aেb কা ম হাuেসর কারণ যখন তাহা 
ভাি েত আরm হয় তখন কত কত গাঁিত o সাবল চূণর্ হiয়া যায় eবং পিরেশেষ 
বা দেযােগ তাহা uড়াiয়া িদবার pেয়াজন হiয়ািছল। েস সমেয় ড়, পাট o চূণ সুরিক 
েযােগ e প eক সুকিঠন মশলা psত হiত েয তddারা েকান বাটী gিথত হiেল তাহা 
বjবৎ েভর্ দয্ হiয়া যাiত। ei গর্-রkাথর্ pথেম 200 মাt ৈসনয্ রিkত হiয়ািছল। 

 
iং 1700 aেb কিলকাতা নগেরর e প েসৗভাগয্ বৃিd হiল েয, aেনক ধনবান িহnু 
পিরবার আিসয়া তথায় বসিত কিরেত লািগেলন, কারণ েস সমেয় iংরাজিদেগর আ েয় 
বাস কিরয়া েলাক aিধক সুখী হiত; েকান pকার aতয্াচােরর আশ া থািকত না। 
েকাmানী সুতালুিট, েগািবnপুর eবং কিলকাতা ei িতনখািন gাম pাp হoয়ায় গ াতীের 
pায় েদড় েkাশািধক তাঁহােদর aিধকার িবsৃত হয়। কিলকাতার বৃিd েদিখয়া গলীs 
েফৗজদােরর ঈষর্ানল pjিলত হiয়া uিঠয়ািছল, েস জনয্ িতিন নূতন নগের eকজন 
কাজী েpরেণ uদয্ত হiেল iংরােজরা uপযুk uৎেকাচ pদান পূbর্ ক েফৗজদােরর মুখ 
বn কিরেলন।  
 
aনnর মুিশর্দkিল খাঁর aিধকারকােল iংরােজরা পুনbর্ ার pপীিড়ত হiেত লাগেলন। ঐ 
নবাব েদিখেলন েয বা ালােদেশর েসৗভাগয্ বৃিdর মূলীভূত কারণ iuেরাপীয় িবেশষতঃ 
iংরাজিদেগর বািণজয্ কােযর্য্র pচুরতা। েসজনয্ িতিন মুসলমানিদগেক বািণজয্ বয্বসায় 
uৎসাহ pদান পূbর্ ক iংরাজিদেগর uপর aতয্াচার কিরেত লািগেলন। iংরােজরা নবাব 
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সুজা খাঁ o িদlী র আoরংেজেবর sােন েয সকল kমতা pাp হiয়ািছেলন, মুিশর্দkিল 
খাঁ েসi সব হরণ-পূbর্ ক eেদশীয় বিণকিদেগর তুলয্ l aথবা ভূির ভূির uপেঢৗকন 
pদােন তাঁহািদগেক বাধয্ কিরেলন। েকাmািন iহােত kুd হiয়া িদlী েরর িনকট 
আdর্ াস িবjাপেনর িনিমt আপনােদর কমর্চারীগেণর মেধয্ iজন uপযুk েলাকেক 
েদৗেতয্ বরণপূbর্ ক পাঠাiেলন। ঐ তিদেগর সে  েখাজা সরহাn নামক eকজন 
সুেযাগয্ আমর্ানী o িচিকৎসাকাযর্য্ িনbর্ াহ জনয্ ডkর uiিলয়ম হয্ািম ন সােহব গমন 
কেরন। েখাজা সরহাn eেদশীয় ভূপিতিদেগর সিহত িক প বয্বহার কিরেত হয় তাহা 
সুnর েপ aবগত িছেলন। িদlী রেক uপেঢৗকন pদান িনিমt েকাmানী িতন লk 
টাকা মূেলয্র utম utম রt kয় কিরয়া পাঠান। সরহাn িদlীেত তাহার মূলয্ দশ লk 
টাকা বিলয়া িলিখয়া পাঠাiেল িফেরাজ শাহ pেতয্ক sােনর শাসন কtর্ ািদেগর pিত 
আেদশ কিরেলন iংরাজ েতরা যাহােত িনিবর্  িদlীেত আিসয়া utীণর্ হন, সকেল eমন 
pহরী িনযুk কিরয়া িদেবন। 

 
মুিশর্দkিল খাঁ েদিখেলন iংরাজরা তাঁহার শিk uল ন কিরবার িবলkণ পnা psত 
কিরেতেছ। েসজনয্ তাহােদর েচ া িবফলীকৃত কিরবার জনয্ সাধয্ানুহাের uেদয্াগী 
হiয়ািছেলন। েবাধহয় তাঁহার uেদয্াগ সফল হiবার িবলkণ সmাবনা হiয়ািছল। িকn 
ৈদবাধীন eক সুঘটনাkেম তাহা বয্থর্ হiয়া েগল। ei সমেয় িদlী েরর সিহত রাজা 
aিজত িসংেহর কনয্ার পিরণয় ঘিটত মহা আড়mর uপিsত হয়, িকn েফেরাজ শাহ 
পীিড়ত হoয়ায় তাহা sিগত হiল। হািকম সােহেবরা সmাটেক িনরাময় কিরেত akম 
হiেলন। পিরেশেষ খাঁ েদৗরােণর পরামশর্ মেত iংরাজ তিদেগর সিহত আগত ডkর 
হয্ািমlেনর িচিকৎসা gাহয্ কিরেল aিত alকাল মেধয্ সmূণর্ sাsয্লাভ কিরয়া সmাট 
uk িচিকৎসকেক পুরsার pাথর্না কিরেত বিলেল হয্ািমlন সােহব uদারাtা েবাটেনর 
াn aনুসরণ পূbর্ ক কিহেলন, iংরাজ তগণ েয সকল pাথর্না লiয়া আিসয়ােছন 

তাহা সmূণর্ হiেল িতিন আপনােক যেথ  পুরsৃতjান কিরেবন। িদlী র তাহােত সmিত 
িবjাপন কিরেলo ছয়মাসকাল uk িববােহর ধুমধােম কাল িবগত হoয়ায় তিদেগর 
মানস িসd হiল না। 

 
pাথর্না পেtর মmর্  ei প েয—(1) কিলকাতার বড় সােহেবর sাkিরত ছাড়পt ে  



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   18 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

নবাবী কmর্ চারীগণ েকাmানীর বািণজয্ dবয্ািদর তlাসী না লiয়া ছািড়য়া িদেবন। (2) 
মুিশর্দাবােদর টাঁকশাল হiেত েকাmানী মােসর মেধয্ িতনিদন আপনািদেগর মুdা psত 
করাiয়া লiেবন। (3) iuেরাপীয় বা eতেdশীয় েকান বয্িk েকাmানীর িনকট ঋণী 
থািকেল নবাব বড় সােহেবর pাথর্না মেত তাহােক ধিরয়া কিলকাতায় চালান িদেবন। (4) 
কিলকাতার চতুঃপা র্বt  38 খানা gাম kেম েকাmানী সনn pাp হiেবন। ei সকল 
pাথর্না পেk মিntগণ িবsর আপিt uপিsত কিরেলo পিরেশেষ তাহা gাহয্ হiল। 
তারপর েতরা কিলকাতায় pতয্াগমন িনিমt যাtাকােল িনেলন সনnপেt সmাট 
sাkর কেরন নাi। সিচববর তাহােত নামাি ত কিরয়ােছন। iহা িনয়া তগণ পুনঃ পুনঃ 
আেবদন কিরেলo i বৎসর পযর্n েকান utর না পাiয়া িদlীেত বাস কিরেত 
লািগেলন। aবেশেষ সুরােটর বড় সােহব uk নগর পিরতয্াগ পূbর্ ক মুসলমান তীথর্ 
তরণীর uপর aতয্াচার কিরবার জনয্ েবাmাi যাtা কিরবামাt সmাট pা k pাথর্নায় নাম 
sাkর কিরেত আর কালিবলm কিরেলন না। 

 
aনnর iং 1707 aেb iংরাজ েতরা জয়ড া বাজাiয়া কিলকাতা uপিsত হiেল 
মুিশর্দkিল খাঁ িবরাগানেল দgীভূত হiেত লািগেলন। iংরােজরা uk 38 খানা gাম pাp 
হiেল গ ার uভয় পাের 5 েkাশ কিরয়া তাঁহািদেগর aিধকার বৃিd হiেব। iহােত eক 
pকাের বা ালােদেশর সমুদয় বািণজয্ কােযর্য্র uপর তাঁহািদেগর কtৃর্ tবৃিd হiবার 
সmাবনা। নবাব iংরাজিদেগর aনয্ানয্ aিভনব kমতার িবষেয় aনিভমত মাt pকাশ 
কিরেলন না িকn যাহােত তাঁহারা েকান েপ ঐ 38 খানা gাম kয় কিরেত না পান 
তjনয্ েসi েসi sােন ভূময্িধকারীিদগেক িলিখয়া পাঠাiেলন। iংরাজিদগেক েকহ যিদ 
সূচয্gপিরিমত ভূিম িবkয় কেরন তেব তাঁহােক িতিন কখনo kমা কিরেবন না। সুতরাং 
ei pশাসন বােকয্ ভূময্িধকারীরা ভীত হoয়ায় iংরােজরা eকখািন gামo kয় কিরেত 
পািরেলন না। িকn তাঁহারা আর আর েয সকল kমতা pাp হiয়ািছেলন েস িল aতয্n 
িহতকর হoয়ায় কিলকাতা বাসীগেণর সুখ sাcnয্ বৃিd েদিখয়া aনয্t হiেত দেল দেল 
েলাকসমূহ আিসয়া তথায় বসিত কিরেত লািগল—তাহােত aিত al কােলর মেধয্ 
কিলকাতা সbর্  িবষেয় সbর্ ে  বািণজয্ sান হiয়া uিঠল। 
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iং 1709 aেb নবাব সুজাuিdেনর aিধকার কােল iংরাজিদেগর েসৗভাগয্সূযর্য্ 
িকছুকােলর জনয্ a ভ েমঘাcn হiয়ািছল। গলীর েফৗজদার aনয্ায় পূbর্ ক তাঁহােদর 
eকখানা েরশেমর েনৗকা আটক কিরেল তাঁহারা eকদল ৈসনয্ েpরণপূbর্ ক তাহা udার 
কিরয়া লiয়া আেসন। নবাব ei সংবাদ বণমাt েদশীয় েলাকমাtেক কিলকাতায় শসয্ 
িবkয় কিরেত িনেষধ কিরয়া পাঠাiেলন, সুতরাং iংেরজরা মহা িবপn হiয়া aগতয্া 
িবিশ  প মুdাপু  dারা তাঁহার পূজা কিরেল িতিন kাn হন। 

 
ei সময় কিলকাতাs iংরাজিদেগর েভাগািতশেযয্র পিরসীমা িছল না। তাঁহািদেগর pধান 
pধান কmর্ চারী েবতন 300 মুdার aিধক না হiেলo sকীয় েগাপনীয় বািণজয্ dারা 
তাঁহারা e প সmn হiয়ািছেলন েয, তাঁহারা pকৃত রাজা রাজড়ার নয্ায় ধুমধােমর সিহত 
িবলাস িবhলতায় কালেkপ কিরেতন। বড় সােহব ের থাkন, তাঁহার aধীন কmর্ চারীরাo 
6 েঘাড়ার গাড়ী আেরাহেণ সমীরণ েসবন কিরেতন eবং েভাজেন বিসেল তাঁহািদেগর 
সmমিনিমt সুমধুর বােদয্াদয্ম হiত। iহার aেনক বৎসর পেরo তাঁহািদেগর েসৗিখনতার 
কথা িনেল চমৎকৃত হiেত হয়। iং 1774 aেb েকান সােহব েলেখন, েকাmানীর 
েকরানীরা েবতন o aনয্ uপাজর্ ন dারা বািষর্ক i সহsটাকা না হiেলo সকেলর সে  
সে  eক eকজন কাবdর্ ার থােক, তাহািদগেক মু মুর্ ঃ আলেবালা psত রািখেত 
হয়—িবেশষতঃ তাঁহািদেগর anঃপুরচািরণী িবলািসনীসমূহ রkায় কত aথর্ বয্য় হiয়া 
থােক তাহা িচnা কিরেল আ যর্য্ েবাধ হয়। ei সকল মহামিহমিদেগর eেদশীয়, 
িবেশষতঃ মুসলমান কমর্চারীেদর বংশধেররা eখন আপনািদগেক বড় মানুষ বিলয়া 
aিভমান কেরন। 
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কািতর্ কী ঝিটকা 
 

iং 1739 aেb 11i aেkাবর রজনীেত গ াসাগের eক ভয়ানক ঝিটকা uদয় হiেল 
uেdর্  eকশত েkাশ ের aবিsত pেদশ পযর্য্n তাহার pবল পরাkম aনুভূত 
হiয়ািছল। iহােত কিলকাতার েয প গর্িত হiয়ািছল তাহা বণর্না করা aসাধয্। ei 
সমেয় আবার eকটা েঘারতর ভূিমকm সংঘিটত হiয়া নগেরর হীনতার aবেশষ মাt 
রােখ নাi। i শত বাটী িব ংস হয় o কিলকাতাs গীjর্ ার েশাভনতম চূড়া ভg না 
হiয়া ভূগেভর্  pিব  হiয়া যায়। জাহাজ সুলুপ o েবাট pভৃিতেত লiয়া aনূয্ন িবংশিত 
সহs তরণী গ ামg aথবা ভgাবsা pাp হয়। ভাগীরথীেত 9 খানা জাহােজর মেধয্ 8 
খানা জাহাজ আেরাহীগণ সেমত িবনাশ পায়। িd-সহs মণ ভারবাহী তরণীসমূহ নদী 
হiেত eক েkাশ anের বৃkািদর uপর িদয়া চিলয়া িগয়ািছল। aনূয্ন িতন লk েলাক 
িনহত হয়। ভাগীরথীর জল sাভািবক aেপkা 40 হs uেdর্  uিঠয়ািছল। ei ঘর্টনার 
পরবৎসর িভর্ k আিসয়া uপিsত হiল। কিলকাতার বড় সােহব স দয়তা-পূbর্ ক 
eেদশীয় ঃখী েলাকিদেগর পিরtাণকেl সমুিচত মত সাহাযয্ pদান কিরয়ািছেলন। eক 
বৎসেরর খাজনা মাফ হয় o কৃিষকােযর্য্র জনয্ দাদন েদoয়া হয়। ত ু েলর uপর েয 
মা ল িনণ ত িছল, তাহাo রিহত হiল। িনতাn ঃখীিদগেক ডাকাiয়া আনাiয়া 
সােহেবরা খাদয্ িবতরণ কিরেতন। 

 
iং 1742 aেb মহারা ীেয়রা ভাsর পি েতর aধীেন বা ালােদেশ আিসয়া মহা uৎপাত 
আরm কিরল। আিজo বগ য় হা ামার কথা uিঠেল েলােকর দয় কিmত হয়। ে রা 
বেল র হiেত রাজমহল পযর্য্n সমুদয় pেদশ uৎসn কিরয়া কিলকাতািভমুেখ agসর 
হiেল iংরােজরা আপনািদেগর েগর্র পুনঃসংsার o নগেরর চতুিdর্ েক eক পিরখা খনন 
কিরেত লািগেলন। ঐ পিরখার বয্বধান 3॥0 েkাশ aবধািরত হiয়ািছল। িকn 
মহারা ীয়িদেগর েদৗরাtয্ uপশম হiেল েসi কাযর্য্ পিরতয্k হয়। eখনo শয্ামবাজােরর 
পুেলর নীেচ তাহার িচh  হiয়া থােক eবং pকৃত পিরখা না থািকেলo “মহারা ািডc” 
aথর্াৎ মহারা ীয় পিরখা ei কথা aধুনা সকেলর দেয় জাগ ক আেছ। 

 
iং 1756 aেbর 10i eিpল িদবেস িসরাজuেdৗlা নবাবী পদ ধারণ পূbর্ ক sীয় 
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pিতেযাগী ঢাকার েনoয়ািরশ মহmেদর মৃতুয্র পের তৎবিনতার সbর্ s হরণ কিরয়াo 
kাn হiল না। েনoয়ািরেশর সহকারী রাজা রাজবlভ িবপুল িবভবিবিশ  হoয়ায় 
িসরাজuেdৗlা তাঁহােকo িনঃs করণাথর্ মুিশর্দাবােদ কারাবd কিরয়া রািখল। রাজবlেভর 
পুt কৃ দাস সুচতুরতা পূbর্ ক সমুদয় সmিt েনৗকায় েবাঝাi কিরয়া সপিরবাের 
গ াসাগের aথবা পু েষাtম তীেথর্ যাiবার ছেল psান পূbর্ ক 17i মাচর্  িদবেস 
কিলকাতায় আিসয়া uপিsত হiেলন। কিলকাতার বড় সােহব তাঁহােক সমাদর পূbর্ ক 
gহণ কিরয়া আ য় িদেলন। কৃ দাস sীয় িপতার বnনদশা িবেমাচন সমাচার না পাoয়া 
পযর্য্n কিলকাতায় থািকেত ঢ় pিতj হiেলন। রাজবlেভর kেবর তুলয্ ধন রািশ 
হsচুয্ত হoয়ায় িসরাজuেdৗlা মহােkাধাপn হiয়া কিলকাতায় ত েpরণ পূbর্ ক 
কৃ দাসেক তাহার হেs pদান কিরবার আেদশ পাঠাiেলন। ঐ েদৗেতয্ েমিদনীপুেরর 
ভূময্িধকারী রাজরােজর াতা নারায়ণ িসংহ িনযুk হiয়া আেসন িকn েস ছdেবেশ 
কিলকাতায় pেবশ করােত ে ক সােহব তাহােক নগর হiেত রীভূত কিরয়া িদেলন। 
মুসলমানিদেগর aেসৗভাগয্ িনশাগম eবং iংরাজিদেগর েসৗভাগয্ সূেযর্য্াদেয়র ei 
ঘটনােক eক pকৃ  কারণ বিলয়া গণয্ কিরেত হiেব। 

 
তাহার পর iuেরােপ ফরাসীয়িদেগর সিহত iংরাজিদেগর িবgহ uপিsত হiেল 
কিলকাতার গভণর্র সােহব ফরাসডা ার ফরাসীিদেগর আkমণ িনবারণ িনিমt o পুনbর্ ার 
সু ঢ় েপ কিলকাতার গর্ েমরামত কিরেত আরm কেরন। িসরাজuেdৗlা তাহা বেণ 
eেকবাের jিলতা  হiয়া ঐ কাযর্য্ রিহত পূbর্ ক aিবলেm কৃ দাসেক সমপর্ণ কিরেত 
িলিখয়া পাঠাiল িকn ে ক সােহব েসi uভয় আেদশ aবjা কিরয়া পেtাtর েpরণ 
কিরেলন। িসরাজuেdৗlা েসi সমেয় পূিণর্য়ােত েসাকৎজে র সবর্নাশ কিরবার জনয্ 
রাজমহেলর িনকট সৈসেনয্ গ াপার হiেতিছল। ে ক সােহেবর পt pািp মাt তাহার 
শরীের েযন েকািট েকািট িবষধর eককােল দংশন কিরল। aতeব পূিণর্য়া গমন bত 
uদযাপন পুরঃসরঃ েসi ৈসনয্ িসnু সমিভবয্াহাের কিলকাতা aিভমুেখ dতেবেগ চিলয়া 
আিসল। আগমন কােল পিথমেধয্ iংরাজিদেগর কাশীমবাজােরর kিট লুট কিরয়া 
েসখানকার সােহবিদগেক বnীদশায় িনেkপ কের। ei সমেয় oয়ােরন েহি ংশ 
সােহবেক কাশীমবাজার িনবাসী কাn নামক eকজন ৈতিলক আ য় pদান করােত পের 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   22 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

তাহার েসৗভােগয্র সীমা থািকল না। ঐ কাn পের কাnবাবু খয্ািত লাভ কের o তৎপুt 
েলাকনাথ েহি ংেশর aনুgেহ রােজাপািধ pাp হয়। 

 
iংরােজরা গত 60 বৎসর পযর্য্n িনিবর্ে  কিলকাতায় eক pকার িনি n ভােব থাকা 
েহতু েগর্র pাচীর pকারািদ ভgাবsায় পিতত হয়। গর্ মেধয্ 170 জন মাt ৈসনয্ 
থািকত—তnেধয্ আবার 60 জন iuেরাপীয় eবং aবিশ  eেদশীয় েলাক। বা দ 
পুরাতন হoয়ায় aকmর্ ণয্ pায় o েতাপসমূেহ মচর্ য্া ধিরয়া িগয়ািছল। িসরাজuেdৗlা 
40/50 সহs ৈসনয্ o ত পযুk েতাপ সমিভবয্াহাের ei নগর আkমণ কিরেত 
আিসয়ােছ iহা বণ মাt iংরােজরা সশি ত হiয়া বারmার সিn pাথর্না o ভূির ভূির aথর্ 
uপেঢৗকন pদান কিরবার icা জানাiয়া পাঠাiেলন। নবাব েস সকল কথা িকছুমাt না 
িনয়া iংরাজিদেগর eেকবাের uিcn কিরবার মানেস kমশঃ agসর হiেত লািগল। 

16i জুন িদবেস সbর্ াgবt  েসনা িচৎপুের েপৗঁিছল। ঐ sােন iংরােজরা পূবর্ােh eক মুচর্ া 
বািnয়া রািখয়ািছেলন। েসখান হiেত েগালাবষর্ণ আরm কিরেল নবােবর েসনা বয্িতবয্s 
হiয়া দমদমায় যাiয়া িশিবর সংsাপন কিরল। 
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চতুথর্ aধয্ায় 
 

কিলকাতা নগর আkমণ—bয্াকেহাল নামক কারাগার—হলoেয়ল 
সােহেবর িন ৃ িত—কেণর্ল kাiভ o eডিমরাল oয়াট্ সন কtৃর্ ক 
কিলকাতার পুন dার—িসরাজuেdৗlার পুনbর্ ার iংরােজর িব েd 
আগমন o পরাজয়। 

 
17i জুন িদবেস নবােবর েসনা কtৃর্ ক কিলকাতা নগর আkাn হয়। iংরােজরা আtরkার 
জনয্ বাগবাজাের uমাiচাঁেদর বাগােন, হালসীর বাগােনর নীেচ, লাল িদিঘর পূbর্ ধাের, 
পাকর্  aথর্াৎ মৃগ শালার পূবর্ দিkণ বােগ o েছাট িদিঘর ধাের eক eক কিরয়া পিরখা খনন 
o মুচর্ া sাপন কিরয়ািছেলন, িকn e সকল আেয়াজন pাবৃট কােলর েsাতsতীর মুেখ 
বালুকার েসতুবnবৎ বয্থর্ হiয়া েগল। pিত মুচর্ ায় 5/7 জন কিরয়া pহরী রিkত হiয়ািছল। 
নবােবর ৈসনয্ বাগবাজাের sািপত মুচর্ ার েগালার আঘােত জjর্ রীভূত হoয়ায় েস িদক 
িদয়া নগর আkমণ না কিরয়া 18i িদবেস হালসীর বাগােনর পূবর্ িদক হiয়া ৈবঠকখানায় 
utীণর্ হiল। iংরােজরা েগর্র িনকেট েয সকল পিরখা খনন কিরয়ািছেলন, তাহােত 
শtিদেগর aপকার না হiয়া uপকারi হiল। কারণ খিনত মৃিtকা রািশ পবর্ত pমাণ 
sূেপ sূেপ রিkত থাকােত গর্ হiেত েয সকল েগালা বিষর্ত হiয়ািছল, তাহা 
শtিদেগর uপর পিতত হiয়া েতমন িকছু aিন  কিরেত সkম হয় নাi। মুসলমােনরা 
pাচীেরর বিহভর্ াগিsত বাটী সকল aিধকার কিরয়া তথায় কামান তুিলয়া eমন aিgবৃি  
কিরেত লািগল েয, গর্s pাণী মােt েকহ s s sান পিরতয্াগ কিরয়া িনগর্ত হiেত সাহস 
কের নাi। 

 
নূতন চীনাবাজােরর দিkণ পি ম েকােণ েস সময় iংরাজিদেগর নৃতয্ালয় িছল—শtদল 
তাহা aিধকার পূbর্ ক aিব াম েগর্র uপর েগালা বষর্ণ কের। ঐ িদন iংরাজ পেk িবsর 
হতাহত হiল। রজনীেত মুসলমােনরা েগর্র চতুিdর্ কs pকা  pকা  বাটীেত aিg 
লাগাiয়া িদল। সােহেবরা সভা কিরয়া বিসয়া িনsােরর uপায় িচnা কিরেত লািগেলন। 
যাহারা সংgাম কােযর্য্ িনযুk িছেলন, তাঁহারা s s কােযর্য্ aনুপযুk িবেবচনা কিরয়া 
কিহেলন েয পলায়ন বয্তীত আর uপায়াnর নাi। গর্মেধয্ েয পিরমাণ eেদশীয় েলাক 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   24 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

pাণ ভেয় আ য় লiয়ািছল, েস পিরমােণ খাদয্dবয্ িছল না। aতeব ঐ সভায় iহাi 
aবধািরত হiল েস ভাগীরথীেত েয কেয়কখানা জাহাজ আেছ তাহােত আেরাহণ কিরয়া 
পরিদন pভােত psান কিরেত হiেব। িকn ei সকল কাযর্য্ সুশৃ লায় পিরচালন কিরবার 
uপযুk kমতাপn eক বয্িko িছেলন না। সকেলi কtৃর্ t কিরেত লািগেলন। aতeব 
েকান কােযর্য্ ব  নায়ক uপিsত হiেল েযমন aম ল ঘেট, iংরাজিদেগর তাহাi ঘিটয়া 
uিঠল। জাহােজ pথমতঃ িবিবগণ uিঠবামাt সােহবিদেগর anঃকরেণ মহাআত  
uপিsত হoয়ায় সকেলi নদীতীের যাiয়া েনৗকােরাহেণ সtর পরপাের িগয়া জাহােজ 
uিঠেত লািগেলন। গভণর্র সােহব eবং েসনাপিত সােহব সকেলর আেগi পলায়ন 
কিরয়ািছেলন। ে ক সােহেবর পলায়ন সংবাদ িনয়া গর্s iংরােজরা হলoেয়ল 
সােহবেক কতৃর্ t পেদ বরণ কিরেলন। েয কেয়কখানা জাহােজ পলািয়ত বয্িkরা আ য় 
কিরয়া িছেলন েস িল eক েkাশ ের যাiয়া েসিদন থােক। পরিদন মুসলমােনরা গর্ 
pেবেশর uেদয্াগ কিরয়াo কৃতকাযর্য্ হiেত পাের নাi। সােহেবরা গর্ হiেত িনশান dারা 
জাহাজs েলাকিদগেক বারmাের ei iি ত কিরেত থােকন েয তাঁহারা আিসয়া গর্s 
েলাকেদর পিরtাণ কেরন। িকn ভর্ াগয্বশতঃ পলািয়ত সােহেবরা uk িদবেসর মেধয্ 
eকবারo ঐ iি ত aনুসাের pতয্াগমন কিরেলন না। তখন েশষ ভরসা িচৎপুেরর িনেm 
েস  জজর্  নামক েয জাহাজ লাগান থািকত, হলoেয়ল সােহব তাহােক েগর্র নীেচ 
আিনবার জনয্ iজন সােহবেক সংেগাপেন পাঠাiয়ািছেলন। িবপেদর সময় সকল 
uেদয্াগi বয্থর্ হয়। ঐ জাহাজ আিসেত আিসেত eমন চড়ায় সংলg হiয়া েগল েয তাহা 
মুk কিরবার িবিধমেত েচ া হiেলo েকান ফল হiল না। সুতরাং গর্s aভাগািদেগর 
েশষ আশা eেকবাের িনরাশা নীের িনমিjত হiল। 

 
20েশ জুন pভােত শtদল pবল পরাkেম পুনরায় গর্ আkমণ কিরেল হলoেয়ল 
সােহব িন পায় েদিখয়া নবােবর েসনাপিত মািনকচাঁেদর িনকট সিnর pাথর্না পূbর্ ক eক 
পt িলিখয়া পাঠাiেলন। ঐ পt কিলকাতার pিসd ধনী বিণক uমাiচাঁেদর dারা েলখাiয়া 
িছেলন। তাছাড়া রায় লর্ভেক সেmাধন পূbর্ ক িdতীয় পt েলখাiয়া সােহব sয়ং হেs 
লiয়া সিn িবjাপন পতাকা u য়ন পূbর্ ক ঐ পt pাচীেরর uপর হiেত িনেm িনেkপ 
কিরেলন। পt পিতত মাt জৈনক পদািতক তাহা হেs কিরয়া লiয়া েগেল েসখােন 
জনতা হiল। হলoেয়ল সােহব uপর হiেত সিnর pাথর্না কিরেল নবােবর জৈনক 
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কমর্চারী কিহল:—“পতাকা নামাiয়া েগর্র dার unুk কিরয়া যিদ আtসমপর্ণ কর, তাহা 
হiেল রkা পাiেত পার।” 

 
হলoেয়ল সােহব iহার utের কথা কিহেত না কিহেত িনেলন েয, শtদল 

পূবর্িদেকর dার েছদ কিরেত আরm কিরয়ােছ। aতeব সিnর পতাকা নামাiয়া গর্s 
সকেলর pিত ei আjা িদেলন েয, যা িকছু েতাপ বnুক pভৃিত আেছ, তাহােত 
েগালা িল ভিরয়া psত হo। eমন সময় সংবাদ পাiেলন েয, pহরীরা িব াসঘাতকতা 
পূbর্ ক পি ম িদেকর dার খুিলয়া িদয়ােছ। তখন চািরিদেক শtেসনা  হiেল 
হলoেয়ল সােহব নবােবর জমাদােরর হেs sীয় িপsল o তলবার pদান পূbর্ ক pাচীর 
হiেত েসলাম কিরেলন। 

 
িসরাজuেdৗলা utর িদেক েব ন পূbর্ ক পি ম িদেকর kুd eক dার িদয়া েগর্ pেবশ 
কিরল। িকছু পের বnনদশা pাp হলoেয়ল তাহার চতুেdর্ াল সমীেপ আনীত হiেল নবাব 
তাহার বnন েমাচন করাiয়া আ াস pদান পূbর্ ক কিহল—“েতামার মsেকর েকশ sশর্ 
কিরেতo কাহােরা kমতা হiেব না।” 

 
e প eক সামানয্ দল মনুষয্ কtৃর্ ক তাহােদর aেপkায় চািরশত ণ aিধক ৈসনয্ 
দেলর aিন  েচ া বয্থর্ হoয়ায় নবাব আ যর্য্ েবাধ কিরল। পের দরবার হiেল 
কৃ দাসেক ডাকাiয়া পাঠাiেল সকেল িবেবচনা কিরল নবাব তাহার uপর sীয় pচ  
েকাপানল pদশর্ন কিরেব, িকn তাহার পিরবেতর্  িসরাজuেdৗলা কৃ দাসেক েখলoৎ 
pদান পূbর্ ক িবদায় কিরল। 

 
িনশাগেম িসরাজuেdৗলা sীয় িশিবের psান কােল জৈনক কমর্চারীর হেs গর্ রkার 
ভারাপর্ণ কিরল। েসi কমর্চারী iংরাজ বnীিদেগেক বd কিরবার জনয্ bয্াকেহাল নামক 
কারাগাের লiয়া েগল। ঐ কারাগৃহ ৈদেঘর্য্ 18 িফট o pেs 14 িফট মাt পিরিমত িছল। 
তাহার i anঃসীমায় eক eকিট বাতায়ন িদয়া বায়ু pেবশ কিরত। রn েসনািদগেক 
দ  িদবার িনিমt iংরােজরা ঐ sানিট িনিদর্  রািখয়ািছেলন। েসi kুd গৃেহ নবােবর 
কমর্চারী iংরাজ বnীিদগেক বলপূbর্ ক িনেবিশত কিরল। eেক gী কাল, তাহােত 
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ankপবৎ সংকীণর্ কারাkিটর মেধয্ 146 জেনর সিnেবশ িক প ভয়ানক েkেশর uদয় 
হয় তাহা িচnা কিরেলo দয় কিmত হiেত থােক। বnীগণ aতয্lকােলর মেধয্ 
েঘারতর তৃ াkল হiয়া হা—জল, েযা জল বিলয়া চীৎকার কিরেত লািগল। ব তর 
aনুনয় িবনেয়র পের pহরীরা বািহর হiেত বাতায়ন পথ িদয়া জল pদান কিরেল, তাহা 
পান কিরবার িনিমt সকেলi untpায় হiয়া uিঠল। সকেলi িনঃ াস লiবার জনয্ 
uk বাতায়ন সমীেপ কে সৃে  যাiেত লািগল eবং aসহয্ যাতনায় pহরীেদর কােছ 
aনবরত ei িভkা কিরল েয, তাহারা িল কিরয়া তাহােদর গর্িতর েশষ ক ক। 
ei েপ িকছুকাল মহাকে  কালেkপ পূbর্ ক eেক eেক ভূতেল পিতত হiয়া শতায়ু 
হiেত থািকল। aবিশ  কেয়ক বয্িk aিধক sান পাoয়ায় শবsূেপর uপর uপেবশন-
পূbর্ ক ঘন ঘন াস পিরতয্াগ করতঃ মুমূষুর্ pায় aৈচতনয্ aবsায় থািকল। pভােত sর 
েমাচন হiেল েদখা েগল েয েসi 146 জেনর মেধয্ 23 জন মাt জীিবত আেছ। 

 
ei কাল রািtর দয় িবদীণর্ িববরণ পাঠকােল aিতশয় িনdর্ য় বয্িkেদরo নয়ন হiেত 
ক ণা  পিতত হiেত থােক। eখনo সকল েদেশ ei িনdর্ য় কা  রাtা 
িসরাজuেdৗলার চূড়াn kকীিtর্  েপ পিরগিণত আেছ। িকn e িবষেয় তাহার সময্ক 
েদাষ সpমাণ হয় না—কারণ েস েকবল iংরাজিদগেক বd রািখেত মাt আেদশ 
িদয়ািছল—িকn তাহার বয্াঘ্রবৎ িনদা ণ কmর্ চারীর dারাi ei kিkয়া িন n হয়। 

 
িসরাজuেdৗলা হলoেয়ল সােহবেক েকাmানীর েকাষ pকাশ কিরয়া িদেত আjা 
কিরেল 50,000 টাকা মাt pাp হoয়ায় aতয্n kুd হiল। aতeব পূbর্  িদবস 
সােহবিদগেক aভয় pদান কিরয়াo পরিদবস মীরমদন নামক েসনাপিতর হেs 
তাহািদগেক বnনদশায় সমপণর্ কিরল। aনnর নয়িদন কিলকাতায় থািকয়া আলীনগর 
নােম কিলকাতার নূতন নামকরণ কিরল eবং মািণকচাঁদেক তাহার কtৃর্ পেদ aিভিষk 
কিরয়া মুিশর্দাবাদ aিভমুেখ pতয্াবৃত হiল। গমনকােল oলnাজ o ফরাসীেদর িনকট 
হiেত ব  লk টাকা pাp হoয়ায় তাহািদগেক kমা কিরয়া যায়। iহার পর মীরমদন, 
হলoেয়ল o aপর িতনজন সােহবেক েভর্ দয্ িনগেড় বnন কিরয়া eকখানা uলােক 
আেরাহণ করাiয়া pভুসমীেপ েpরণ কিরল। পিথমেধয্ শািnপুেরর িনকট ঐ uলাক 
জলিনমg হiেল eকখানা জািলয়া িডি  আেরাহণ কিরয়া সােহেবরা গমন কেরন। 
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হলoেয়ল সােহব েলেখন, pথমতঃ তাঁহািদগেক কেয়ক মুি  ত ু ল o ভাগীরথীর জল 
মাt েভাজন পাণাথর্ pদt হiত। েশেষ েসখ বাদল নামক eকজন pহরী দয়াdর্  হiয়া 
মুিড়, ড়, রmা o সে র i চািরটা কেরলা েদoয়ােত সােহবরা মহা আhাদ পূbর্ ক 
আহার কিরেতন। ei েপ ব কে  মুিশর্দাবােদ uপিsত হiেল তাঁহারা eকটা a শালায় 
রিkত হন eবং তাঁহােদর pাণদ  পযর্য্n হiবার uপkম হয়, েকবল িসরাজuেdৗলার 
মাতামহী নবাব আলীবিdর্ র মিহলার িবেশষ aনুgেহ তাহারা পিরtাণ পান।  

 
পাে র্ aি ত েয সমািধর pিত প  হiেতেছ, েসi সমািধ হলoেয়ল সােহব 
bয্াকেহাল কারাগাের িবন  বয্িkেদর sরণাথর্ লালিদিঘর পি ম utর েকােণ সংsািপত 
কেরন। লডর্  ময়রা সােহব ঐ সমািধেক iংরাজিদেগর দর্ শার aিভjান িবেবচনা কিরয়া 
তাহা ভg করান।  
 
কিলকাতা পতেনর সংবাদ মাndােজ েপৗঁিছেল েসখানকার iংরােজরা aিsর হiেলন। 
েসiসময় iuেরােপ ফরাসীিদেগর সিহত সংgাম আরm হoয়ায় েদেশ o িবেদেশ 
সbর্ ti িবপদ o িবসmাদ uপিsত হiয়ািছল, aিধকn পি েচরীs ফরাসীিদেগর 
pিতkলাচরণ জনয্ তাঁহােদর মাndাজ থাকাi কtর্ বয্ িছল। তথািপ কিলকাতায় 
iংরাজিদেগর িবপদবাtর্ া বেণ তাঁহারা আর িsর থািকেত পািরেলন না। eডিমরাল 
oয়াট্ সন o কেণর্ল kাiভ সােহেবর aধীেন জলপথীয় o sলপথীয় uভয়pকার ৈসনয্ 
সংgহপূbর্ ক বা ালােদেশ পাঠাiয়া িদেলন। kাiভ সােহব 18 বৎসর বয়েস েকাmানীর 
িসিবল সংkাn কােযর্য্ িনযুk হiয়া িবলাত হiেত আগমন কেরন। িকn আপনােক 
সাংgািমক কােযর্য্ uপযুk jান কিরয়া পের িমিলটারী পদ gহণ কেরন eবং তাহােত 
eমন খয্ািত pিতপিt লাভ হয় েয, তাহার নয্ায় কীিtর্ বান পু ষ iংরাজিদেগর মেধয্ aিত 
al েদখা যায়। তাঁহার পরাkম o বুিdবেলi iংরাজরা ei বৃহৎ রােজয্র aধুনা aধী র 
হiয়ােছন।  
 
kাiভ o oয়াট্ সন সােহব 900 শত iuেরাপীর o 1500 শত eেদশীয় ৈসনয্ 
সমিভবয্াহাের েসেpmর মােসর েশেষ মাndাজ হiেত যাtা কিরেলন িকn utরীয় 
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সমীরেণর pিতঘাত বশতঃ ব  কে  20েশ িডেসmর িদবেস ফলতায় আিসয়া uপিsত 
হন। uলুেবিড়য়ার দিkেণ ফলতা aবিsত—iহার বtর্ মান নাম—পলতা িবরািশ। 

 
28েশ তািরেখ মায়াপুের েপৗঁিছয়া বজবিজয়ার গর্ আkমণ কিরবার জনয্ kাiভ সােহব 
সৈসেনয্ তীরs হiবামাt কিলকাতা হiেত সহসা মািনকচাঁদ pচুর েসনা সমিভবয্াহাের 
আিসয়া পড়ায় i দেল যুdারm হiল। িকছুকাল পের iংরাজিদেগর eকটা েগালা 
মািনকচাঁেদর হাuদার িনকট িদয়া চিলয়া যাoয়ায় েস কিলকাতায় পলায়ন কিরেল 
iংরাজরা জয়ী হiেলন। ভী  sভাব মািনকচাঁদ কিলকাতােতo আপনােক িনিবর্  না 
ভািবয়া কিলকাতা রkার জনয্ 500 শত মাt েলাক রািখয়া মুিশর্দাবােদ িগয়া sীয় pভুর 
সিহত িমিলত হiল। সুতরাং eডিমরাল oয়াট্ সন সােহব িকছু সময় েগালা বষর্ণ পেরi 
pাণহািন িবরেহ iং 1757 aেbর 2রা জানুয়ারী তািরেখ কিলকাতা পুনরািধকার কিরেলন।  
 
eখােন বা ালী শাসন কতর্ া মািনকচাঁেদর িবষেয় ei মাt বkবয্ েয, েস বয্িk পদs 
হiেল যিদo aনূয্ন 50,000 সহs eেদশীয় েলাক পুনরায় কিলকাতায় আিসয়া বসিত 
কিরয়ািছল িকn তাহার িনdর্ য়তা o aপহারকতার িবষয় িবখয্াত থাকায় ধনীিদেগর মেধয্ 
pায় েকহ নগের pতয্াগমন কেরন নাi। aদয্ািপ িখিদরপুেরর eকেkাশ দিkেণ 
মািনকচাঁেদর েবড় নােম eকটা sান আেছ। মািনকচাঁদ ঐ sােন বাস কিরত। 

 
কিলকাতা পুনরািধকার পূbর্ ক kাiভ সােহব িবেবচনা কিরেলন, নবাবেক ভয় pদশর্ন না 
কিরেল েস কদািপ সিn কিরেব না। েসজনয্ i িদবস পের রণতরী সমূহ েpরণ পূbর্ ক 
মহাধনশালী গলী নগর আkমণ কিরেলন। iিতপূেbর্  জগৎ েশেঠর মধয্sতায় 
iংরাজিদেগর সিহত নবােবর সিn হiবার কlনা িছল িকn kাiভ কtৃর্ ক গলী 
আkমেণর সমাচার pাp হiবামাt িসরাজuেdৗলা মহােkাধাপn হiয়া iংরাজিদগেক 
পুনbর্ ার ব েদশ হiেত রীভূত কিরয়া িদবার জনয্ সৈসেনয্ যাtাপূbর্ ক 30েশ জানুয়ারী 
িদবেস গলীর িনকেট আিসয়া গ াপার হiল। 2রা েফbয়ারী িদবেস kাiভ সােহেবর 
ছাuনীর adর্ েkাশ র িদয়া গমন পূbর্ ক গলীর প াdােগ িশিবর সংsাপন কিরল। 
তারপর িকছুকাল uভয়পেk সিnর psাব হiেল kাiভ সােহব বুিঝেলন নবাব িবষkm 
পেয়ামুখবৎ শঠতাকরণ কিরেতেছ। aতeব িতিন 4ঠা েফbয়ারী িদবেস iuেরাপীয় o 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   29 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

eেদশীয় সমg ৈসনয্ লiয়া যুdারm কিরেলন। তাঁহার ৈসনয্সংখয্া 2150 জন মাt; 
নবােবর ৈসনয্ তাহা aেপkা িবংশিত ণ aিধক হiেব। িকছুকাল যুেdর পর নবােবর 
েসনাদেল িবsর েলাক িনহত হiেল েস 4 েkাশ anের িগয়া রিহল। kাiভ সােহব 
পুনরায় আkমেণর uেদয্াগ কিরেল নবাব িবgহজিনত েkেশ পির াn হoয়ায় সিn 
কিরেত সmত হiল। ei সিn পt 9i েফbয়ারী িদবেস sাkিরত হয়। 
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প ম aধয্ায় 
 

সিnপেtর মmর্ —নূতন গর্ারm—েগািবnপুর—টাকশাল 
সংsাপন—kাiভ কtৃর্ ক িতন সুবার েদoয়ািন pািp—িছয়াtেরর 
মnnর—মহmদ েরজা খাঁ o েসতাব রােয়র pিত িবচার—
সুpীমেকাটর্  sাপন—নnkমােরর ফাঁসী।  

 
ei নূতন সিnপেtর মmর্  ei েয, iংরােজরা পূেbর্  েয সকল kমতা লাভ কিরয়ািছেলন, 
তাহা পুনরায় pাp হiেবন। েদেশর মধয্ িদয়া তাঁহােদর বািণজয্ dবয্ািদ আমদানী 
রফতািনকােল েসজনয্ l গৃহীত হiেব না। তাঁহারা কিলকাতায় eক গর্ o টাকশাল 
sাপন কিরেত পািরেবন। iহা বয্তীত নবাব কtৃর্ ক তাঁহােদর েয িকছু সামgী গৃহীত aথবা 
িবন  হiয়ািছল নবাব েসi সকল িবষেয়র kিত পূরণ কিরয়া িদেবন। 

 
গর্ িনmর্ াণ o টাকশাল sাপন িবষেয় iংরােজরা 60 বৎসর ধিরয়া বয্g o তৎপর 

িছেলন। নূতন সিnপেtর মmর্ ানুসাের েসi িচর aিভলাষ পূণর্ হiবার িব  িচরতের িবগত 
হoয়ায় kাiভ সােহব েসi iিট pিত ায় আর কাল িবলm কিরেলন না। aতeব পলাশী 
েkেtর সুিবখয্াত সময় িবজয় পেরi িতিন েগািবnপুর gাম uঠাiয়া িদয়া েসisােন 
aিভনব গর্-িনmর্ াণ aবধািরত কিরেলন। ei gােমর বািষর্ক আয় 1738 aেb 6501 
টাকা মাt িছল িকn 1752 aেb 22760 টাকা আদায় হiত; তnেধয্ মুি  বাজার নােম 
গ  িছল। ei গে  ধানয্, ত ু ল, দাল তামাক, ঘৃত, বাক, কাপিস, সুতা pভৃিত সামgীর 
সুnর প বািণজয্ চিলত। ei মুি  বাজার ভাি য়া িখিদরপুর, ভবানীপুর o কালীঘােটর 
বাজার সকল েসৗ ব লাভ কিরয়ােছ। ei েগািবnপুেরi ভূৈকলােশর েঘাষাল 
মহাশয়িদেগর পূbর্ পু ষ কnপর্ েঘাষােলর বাস িছল। kাiভ সােহব তাঁহার বাটী o ভূিমর 
পিরবেtর্  িখিদরপুের েয sােন “পুরােণা বাটী” নামক েঘাষাল পিরবােরর ভgাবsাপn 
pকা  pাসাদ o পেটালডা ায় eখন েয sেল কেলজ সমূহ o সেরাবর িবরাজমান 
আেছ—ei uভয়sান pদান কেরন। আমরা িনয়ািছ ei “পুরােণা বাটীর” সমুদয় 
eকতল গৃহ েগািবnপুেরর বাটীর i েক িনিmর্ ত। িখিদরপুর o ৈবঠকখানা pভৃিত sান 
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িনবাসী চাষােধাবািদেগরo েগািবnপুের বাস িছল। ei gােমর সিnকেটi েনানা জল সমূহ 
িছল, েসখােন মৃগয়ার uেdেশয্ সােহেবরা বনয্ মিহষািদ িশকার কিরেতন। 

 
1836 ab হiেত 40 ab পযর্n ডাkার ং o েজমস িpেnp  সােহেবর সদসয্তায় 
েফাটর্  uiিলয়ম মেধয্ eক kপ খিনত হয়, তাহােত 500 পােদর িনেm সমুd pবািহত 
আেছ। iহােত িনণ ত হiয়ােছ বয়র নামক eকজন িবপিণপিত কtৃর্ ক ei নূতন েগর্র 
আকার কিlত হয়। kাiভ সােহব ei আেলখয্ েদিখবামাt তাহােত সmিত িদেলন িকn 
েবাধ হiেতেছ, েসi কlনা aনুসাের গর্ িনmর্ াণ কিরেল েয িবপুল aথর্বয্য় e িচnা 
তাহার মনমেধয্ uদয় না হiয়া থািকেব, েযেহতু iহা িনmর্ ােণ kেম kেম i েকািট টাকা 
বয্য় হয়। ফলতঃ ei িবপুল aেথর্র েয aিধকাংশ aপচয় হiয়ািছল, তাহােত সংশয় মাt 
নাi। iহার ei uদাহরণ ei েয জয়নারায়ণ পাকড়াশী নােম eকজন bাhণ েগর্র 
eকাংশ িনmর্ ােণর ভার পাiয়া কেয়ক লk টাকা আtসাৎ পূbর্ ক শরীর েগাপন কের। 
বtর্ মােন ঐ পাকড়াশীর নােম েবৗবাজাের eকগিল িবখয্াত আেছ। হলoেয়ল সােহব uk 
aথর্ aপহরেণর aনুসnান কিরেত আjা পাiেল েকান বয্িk তাঁহােক eক লk টাকা 
uৎেকাচ িদয়ািছল—সােহব তাহা েকাmানীর খাতায় জমা েদন। 

 
যিদo পলাশীর সংgাম িবজেয়র বেষর্i কিলকাতার পুরাতন টাকশাল sািপত হয় িকn 
1752 aেbর 19েশ আগ  িদবেস iংরাজিদেগর pথম মুdা aি ত হয়। ঐ বৎসরাবিধ 
1791 ab পযর্য্n েকাmানীর টাকা চুিk dারা psত হiত। মৃত েজমs িpেnp 
সােহেবর িপতা ফলতা িবরাশীেত eকমাt টাকশাল sাপন পূbর্ ক পয়সা psত কিরেতন। 
eবং uk বষর্ হiেত 1832 ab পযর্য্n পাতিরয়া গীjর্ ার পি মিদেকর বtর্  
anরালবt  eক বাটীেত টাকা psত হiত। ঐ বাটীেত eখন “ য্াm ে শনারী” আফীস 
sািপত হiয়ােছ। 

 
aতঃপর 1765 aেb kাiভ সােহব িতন সুবার েদoয়ানী পাiবার িনিমt dর্ শাgs 
িদlী েরর uেdেশ পি মা েল যাtা কিরেলন। ঐ বেষর্র 12i আগ  তািরেখ pয়াগ 
নগের তাঁহার সিহত সাkাৎ হiেল িদlী র আhাদ পূbর্ ক েকাmানীর পk হiেত kাiভ 
সােহবেক বা ালা, িবহার o uিড়ষয্ার েদoয়ানী পেদ aিভিষk কিরেলন। ঐ সমেয়র 
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েকান মুসলমান gnকার েলেখন েয, eকটা গdর্ ভ িবkয় কিরেত েয সময় লােগ, িদlী র 
তাহা aেপkা al সমেয় ei তর কাযর্য্ সmn কেরন। পলাশী যুেd জেয়র পর ei 
সফলময় কাযর্য্েক iংরাজিদেগর রাজয্pািpর িdতীয় কারণ েপ jান কিরেত হiেব, 
েযেহতু eতddারা মুিশর্দাবাদ নবােবর েয িকছু শিk িছল তাহা eককােল িবেলাপ pাp 
হiল। kাiভ সােহব aিভলিষত লােভ মহা আনিnত হiয়া জয় জয় িনেত 7i 
েসেpmর িদবেস কিলকাতায় পুনরাগমন কিরেলন। 

 
iং 1770 aেb aথবা বা ালা 1176 সােল বা ালােদেশ ভয়ানক িভর্ k হয়। ei 
িভর্ k িছয়াtেরর মnnর নােম িবখয্াত আেছ। ei িভর্ k dারা বা ালােদশ uৎসnpায় 
হiয়ািছল। েসi সমেয়র ঃখী েলােকর যাতনা বণর্না করা ঃসাধয্। েলােক কেহ িতন 
িদবস পযর্য্n eেদশ হiেত লkী anিহর্ তা হiয়ািছেলন। িছয়াtেরর মnnর ei েদেশর 
িক প ভর্ াগয্জনক হiয়ািছল তাহা eক কথােতi িবলkণ দয় ম হiেব েয, eেদেশর 
pজাসংখয্ার িতনভােগর eকভাগ kুধানেল jিলতা  হiয়া কাল সদেন গমন কের। 

 
iং 1772 aেb েহি ংশ সােহব নবাবেক সmূণর্ েপ শিkশূনয্ কিরবার মানেস 
বা ালােদেশর নােয়ব েদoয়ান েরজাখাঁ o েবহােরর নােয়ব েদoয়ান রাজা েসতাব রায়েক 
কিলকাতায় আনয়ন পূbর্ ক তাঁহািদেগর েদাষানুসnান কিরেত থােকন। পের aিত al 
কােলর মেধয্ েসতাব রােয়র িনেdর্ ািষতা সpমাণ হiেল কিলকাতার কাuিnল তাঁহােক 
েখলয়ৎ o েবহােরর রায় পেদ aিভিষk কিরয়া িবদায় কিরেলন। িকn েসতাব রায় 
pথমতঃ পদচুয্ত হiয়া পাটনা হiেত কিলকাতায় বnীবৎ আনীত হoয়ায় মানহািন 
বশতঃ aিচরাৎ গতাসু হন। মহmদ েরজা খাঁর িবষয় লiয়া েকৗিnেল ব কাল যাবৎ িবচার 
হয়। চীৎপুের ‘নবােবর বাগান’ নােম eখন েয জ লময় uদয্ান বাটী আেছ—েরজা খাঁ ei 
sােন থািকেতন। ei sান পূেbর্  aিতশয় মেনাহর িছল। ফরাসডা া, চঁুচুড়া, রামপুর 
pভৃিত নগর হiেত যখন িভn েদশীয় েকান রাজপু ষ কিলকাতায় আিসেতন তখন ঐ 
নবােবর বাগােন uিঠয়া আিতথয্ gহণ কিরেতন; তারপর iংরাজ কmর্ চারীরা তাঁহািদগেক 
aভয্থর্না পূbর্ ক কিলকাতাs গভণর্েম  হাuেস লiয়া আিসেতন।  

 
iং 1774 aেbর 1লা আগ  িদবেস পালর্ােমে র আjানুসাের কিলকাতায় সুpীম েকাটর্  



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   33 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

নামক িবচারালয় সংsািপত হয়, ei িবচারালয় iংল ীয় মহীপােলর aধীন pিতি ত 
হiয়া pথমতঃ েকাmানীর গভণর্েম  ছারখার কিরয়া তুিলয়ািছল। iিতপূেbর্  1727 ab 
হiেত েময়র েকাটর্  নামক িবচারালয় িছল। ঐ িবচারালেয় েময়র খয্াত pািtবাক o 
তদধীন 9 জন আlমর্য্ান uপািধ িবিশ  সহকারী িবচারপিত িবচার কাযর্য্ সmn কিরেতন। 
iঁহািদেগর aনয্ায় িবচােরর i eক াn প াৎ udৃত করা যাiেব—তাহা পােঠ রহসয্ 
রেসাদয় হয়। ঐ েময়র েকাট নামক িবচারালয় eখন েযsেল েস  আndস গীjর্ া 
রিহয়ােছ, েসi sেল sািপত িছল। সুpীম েকােটর্ র কাযর্য্o pথমতঃ ঐ বাটীেত আরm হয়, 
1792 aেb সুpীম েকােটর্ র নূতন বাটী psত হiেল লালিদিঘর ঈশান েকাণবt  িবচার 
বাটী ভাি য়া েফলা হয়। আিজo ঐ sােনর িনকটবত  বtর্  “ol েকাটর্  েহৗসিsট” নােম 
খয্াত আেছ। 

 
ঐ বেষর্র 5i আগ  িদবেস kিলবাজােরর ৈনঋর্ত েকােণ রাজা নnkমােরর ফাঁসী dারা 
pাণদ  হয়। ei বয্িk িবিবধ ষড়যnt িলp o নানা aপরােধ aপরাধী হiেলo, তাঁহার 
pিত ei দ  aিত aনয্ায় হiয়ােছ, aবশয্i বিলেত হiেব। েযেহতু েয aপরােধ িতিন 
aপরাধী হন, েস aপরােধর িনিমt pাণদ  হoয়া িহnুেদর শাst িব d eবং kেণo 
iuেরাপীয় িবচার dাের e aপরােধর িনিমt ফাঁসীর আেদশ হয় না। িবেশষতঃ সুpীম 
েকাটর্  সংsাপেনর 4 বৎসর পূেbর্  নnkমার ঐ aপরাধ স য় কিরয়ািছেলন। সুতরাং 
তjনয্ সুpীম েকাটর্  dারা িবচার হoয়া aতীব নয্ায় িব d। নnkমােরর েদােষর িববরণ 
ei েয, িতিন েকান কাগেজ কৃিtম sাkর করাiয়া িছেলন—তাঁহার িব েd কমলuিdন 
নামক জৈনক মুসলমান uk aিভেযাগ uপিsত করােত, েসi েদাষ সpমাণ হiেল পর 
সয্র iলাiজা iিm সােহব নnkমােরর pাণদে র aনুমিত েদন। িকn ei aিবচােরর 
মূলীভূত কারণ apকািশত নেহ। তাহা ei েয, রাজা নnkমার েহি ংশ সােহেবর 
িব েd েকৗিnেল ei aিভেযাগ uপিsত কেরন েয, ঐ সােহব মুিশর্দাবােদ apাp বয়s 
নবাব নজমuেdৗlার রkণােবkণ করণীয় ভাের তাঁহার মাতা মিনেবগম o নnkমােরর 
পুt দাসেক aিভিষk কিরয়া িতন লk টাকা uৎেকাচ gহণ কিরয়ােছন। েহি ংশ 
সােহব iহারi pিতেশাধ িনিমt কমলuিdনেক সুpীম েকােটর্  খাড়া কিরয়া sীয় শtর 
pাণ লiয়া kাn হiেলন। েয িবচারপিত ei aনয্ায় আjা িবধান কেরন িতিন েহি ংশ 
সােহেবর সমাধয্ায়ী o বালয্বnু িছেলন। রাজা নnkমােরর ফাঁসী িনয়া েদশীয় েলাক 
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মােt eেকবাের পিরতাপালেন দgীভূত হiয়ািছেলন। তাঁহার মৃতুয্র পর িতন িদবস পযর্য্n 
aেনেক জলgহণ কেরন নাi eবং ফাঁসীর পেরi িহnু মােt গ ায় যাiয়া sান কেরন! 
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ষ  aধয্ায় 
 

হালেহড কৃত-বা ালা ভাষার বয্াকরণ—সুpীম েকােটর্ র সিহত 
গভণর্েম র িববাদ—পালর্ােম  কtৃর্ ক সুpীম েকােটর্ র শিkর 
খbর্ তা—কিলকাতার pথম সংবাদপt—সয্র uiিলয়ম েজাn 
কtৃর্ ক আিসয়ািটক েসাসাiিট সংsাপন—দশশালা বেnাবs—
গভণর্েম  হাuস িনmর্ াণ—েফাটর্  uiিলয়াম কেলজ সংsাপন—
সংsৃত কেলজ। 

 
মুসলমানিদেগর সিহত iংরাজিদেগর শাসন pণালী সmেn েয কত তারতময্ তাহা 
বণর্নাতীত বিলেলi হয়। মুসলমানিদেগর রাজয্কােল ei েদশ দািরdয্, দাসt eবং 
েদৗরাtয্ pভৃিত dর্ শায় পিতত িছল। iংরাজিদেগর aিধকাের তাহার িবপরীেত িবদয্া, 
বািণজয্, সিdচার o শািnরেসর aধীন হiয়ােছ। আমরা ei িবষেয়র eক pতয্k pমাণ 
esেল uেlখ কিরেতিছ। মুসলমােনরা সাdর্  প শতািধক বষর্ পযর্য্n আিধপতয্ কিরয়া 
কিsনকােল eেদশীয় ভাষা pভৃিতর েসৗ ববৃিd কিরবার uেদয্াগ মাt কের নাi, বরং 
তাহা িবলুp কিরবার uপkম কিরয়ািছল, িকn iংরােজরা বা ালােদেশর েদoয়ানী 
পাiবার dাদশ বষর্ পেরi বা ালাভাষার বৃিd কিরবার িবেশষ মেত েচ া পাiেত 
লািগেলন। iং 1778 aেb eকজন iংরাজ কtৃর্ ক বা ালা ভাষায় pথম বয্াকরণ psত 
হiয়া মুdাি ত হয়—iিতপূেbর্  বা ালাভাষার আর েকান gn মুিdত হয় নাi। 

 
iং 1770 aেb হালেহড নামক eকজন সd ণসmn iংরাজ িসিবল পদ ধারণ কিরয়া 
eেদেশ আগমন করতঃ তর পির ম সহকাের eখানকার িবিবধ ভাষা aভয্াস কিরেত 
লািগেলন। তাহােত aিত alকােলর মেধয্ eেদশীয় ভাষা সমূেহ e প পারদশ  হiয়া 
uিঠেলন েয, েস সময় তাঁহার স শ েকান iংরাজ েস িবষেয় ৈনপুণয্ লাভ কিরেত পােরন 
নাi। iং 1772 aেb iuেরাপীয় কmর্ চারীিদেগর pিত রাজকাযর্য্ পিরচালেনর ভার aিপর্ত 
হiেল েহি ংশ সােহব িবেবচনা কিরেলন eেদশীয় দায়ািদেত তাঁহােদর িবjতা থাকা 
aতীব pেয়াজনীয়। েহলেহড সােহব েস কারণ িহnু o মুসলমানিদেগর দায়শাst সংকলন 
কেরন—েসi gn 1775 aেb মুdাি ত হয়। েহলেহড সােহব ei প আgহািতশয় সহ 
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বা লাভাষা িশkা কিরয়ািছেলন েয, েয সকল iংরাজ ব ভাষাjােন িবখয্াত হiয়ােছন, 
তাঁহােদর মেধয্ uk মহাশয়েকi aেg গণনা করা যাiেত পাের। পূেbর্  বা ালা ভাষায় 
বয্াকরণ িছল না। িতিন 1778 aেb তাহা pকাশ কিরেলন। কিলকাতায় েসi সময় 
যntালয় সংsািপত হয় নাi। চালর্s uলিকn নামক েকান সােহেবর গলীেত eক মুdাযnt 
িছল। ei মহাশয় iিতপূেbর্  বা ালা ভাষা aভয্ােস মেনািনেবশ পূbর্ ক তাহােত ৈনপুণয্ 
লাভ কেরন। aিধকn িতিন eকজন সুচতুর িশlী o কীিtর্kশল বয্িk িছেলন। িতিন 
sহেs বা ালা ভাষার বণর্মালা সbর্ ােg েkািদত কেরন eবং েসi akর েযােগ তদীয় 
বnু হালেহড সােহেবর বা ালা বয্াকরণ মুিdত হয়। 

 
ei সমেয় গভণর্েম  েকৗিnেলর সিহত নব িবরিচত সুpীম েকাটর্  িবচারালেয়র েঘারতর 
িববাদ uপিsত হয়। সুpীম েকােটর্ র িবচারপিতগণ আপনািদগেক iংলে র pিতিনিধ 
jােন eেদেশর সমs িবষেয় হsেkপ কিরেত লািগেলন। িক রাজs, িক দায়, িক িবgহ 
েকান pকার রাজকীয় বয্াপারi তাহােদর aনধীন িছল না। aেনয্র কথা ের থাkক 
মুিশর্দাবােদর নবাব iংল াধীেপর pভুt sীকার না কিরেলo eক িবষেয় তাঁহার uপরo 
সুpীম েকােটর্ র পরoয়ানা জারী হয়। iং 1779 aেbর আগ  মােস কাশীেজাড়ার রাজার 
কিলকাতাs েগামsা কাশীনাথ বাবু তাঁহার িব েd সুpীম েকােটর্  েমাকdমা uপিsত 
কিরেল তাঁহার uপর িতন লk টাকার pিতভূ পাiবার িনিমt eক পেরায়ানা বািহর হয়। 
রাজা তাহা িনয়া পলায়ন পূbর্ ক আtেগাপন কিরেল ঐ পেরায়ানা জারী না হiয়া 
িফিরয়া আিসেল তাঁহার মালখানা েkাক কিরবার িনিমt িdতীয় পেরায়ানা বািহর হয় o 
তাহা জারী কিরবার িনিমt শরীফ সােহব 60 জন সােjর্  পাঠান। তাহারা রাজবাড়ীেত 
uপিsত হiয়া ভৃতয্িদগেক pহার dারা আহত কিরয়া dারভ  পূbর্ ক পুরী মেধয্ যায় o 
anঃপুের pেবশ কিরয়া dবয্ািদ aপহরণ o েদবালয় aপিবt কের eবং pজািদগেক 
রাজs pদােন িনেষধ করােত আদায় sিগত হয়। েহি ংশ সােহব সুpীম েকােটর্ র ei 
সকল aতয্াচার আর সহয্ কিরেত না পািরয়া রাজােক ei আjা কিরেলন েয িতিন কদাচ 
েকােটর্ র pভুt sীকার কিরেবন না eবং েমিদনীপুেরর েসনাপিতেক িলিখয়া পাঠাiেলন 
েয, িতিন েযন শরীেফর েলাকিদগেক ধিরয়া রােখন। ei আেদশ েপৗঁিছেত না েপৗঁিছেত 
তাহারা রাজবাড়ীেত uপিsত হiয়া যেথcাচার কিরয়ািছল িকn pতয্াগমন কােল ধৃত 
হয়। গভণর্র েজনােরল সােহব iহা বয্তীত জমীদার o তালুকদারেদর pিত ei আjা 
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pচার কিরেলন েয, েকহ েযন ঐ েকােটর্ র পেরায়ানা মানয্ না কেরন o pেদশীয় 
রাজকmর্ চারীিদগেক িলিখয়া পাঠাiেলন ঐ েকােটর্ র কাযর্য্ সmাদন িনিমt েকহ ৈসনয্ 
সাহাযয্ না েদন। পkাnের সুpীম েকােটর্ র িবচারেকরা গভণর্র েজনােরেলর ei সকল 
আেদশ aবগত হiয়া pথমতঃ েকাmানীর uকীলেক কারাবd কিরেলন, কারণ ঐ বয্িk 
কtৃর্ ক কিথত আেদশi pচািরত হয়। aিধকn কাশীনাথ বাবুর pাথর্না মেত 
(সােjর্ িদগেক ধৃত করণাপরােধ) গভণর্র েজনােরল o েকৗিnেলর েমmরগণ aপরাধী 
িবধায় তাঁহািদেগর uপরo সুpীম েকােটর্ র শমন জারী হiয়ািছল। ei বয্াপার 1780 aেb 
সংঘিটত হয়—aবশয্ েহি ংশ সােহব ঐ শমন agাহয্ কেরন। iহার পর কিলকাতাs 
iংরােজরা o গভণর্র কাuিnল িবলাতীয় কtৃর্ পেkর িনকট সুpীম েকােটর্ র kমতা hাস 
কিরবার িনিমt আেবদন কিরয়া পাঠাiেল পালর্ােম  aিচরাৎ েসi আেবদন gাহয্ কিরয়া 
eক বয্বsা dারা সুpীম েকােটর্ র kমতার লাঘব কিরেলন। 

 
1780 aেb আর eক মহতী কীিtর্ র aনু ান হয়। ঐ বেষর্র 29েশ জানুয়ারী িদবেস 
কিলকাতা নগের pথম সংবাদপt pকািশত হয়। ভারতবেষর্ তৎপূেbর্  aপর েকান 
সংবাদপt pকিটত হয় নাi। 

 
iং 1783 aেbর েসেpmর মােস সুিবখয্াত িবddয় সয্র uiিলয়াম েজাn সুpীম 
েকােটর্ র িবচারপিতর ভার লiয়া কিলকাতায় আগমন কেরন। িতিন sীয় জnভূিমেত 
িবদয্ািবষেয় িবেশষ যেশালাভ কিরয়ািছেলন। e েদেশর pাচীন iিতহাস, ধmর্ , রীিত, নীিত 
pভৃিত aনুসnান করাi তাহার ভারতবেষর্ আগমেনর pধান uেdশয্ িছল। কিলকাতায় 
uপিsত হiবার সে  সে i িতিন সংsৃত ভাষা িশkা কিরেত লািগেলন। িকn pথমতঃ 
েসi ভাষায় িবj পি ত পাiেত মহাবয্াঘাত ঘিটল। পিরেশেষ ব  aনুসnােনর পর 
সংsৃত বুয্ৎপn জৈনক ৈবদয্জাতীয় পি তেক মািসক 500 টাকা েবতেন িনযুk কিরয়া 
িতিন sীয় aিভলাষ পূণর্ কিরয়ািছেলন, eখনকার bাhণ পি েতরা 20/30 টাকা পাiেলi 
কৃতাথর্মনয্ মািনয়া েmcিদগেক েদবভাষার uপেদশ েদন িকn েস সমেয় eকজন am  
500 টাকার নূয্েন তাঁহার িশkকতা sীকার কেরন নাi—iহােত কােলর পিরবtর্ নকারী 
িনয়েমর িবলkণ pমাণ পাoয়া যাiেতেছ। সয্র uiিলয়ম েজাn িতন চাির বৎসেরর মেধয্ 
সংsৃত ভাষায় e প পারদিশর্তা লাভ কিরেলন েয, িতিন aনায়ােস মনুসংিহতা aনুবােদ 
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সkম হiেলন। পর বৎসর জানুয়ারী মােস ঐ মেহাদয় আিসয়ািটক েসাসাiিট নাmী সভা 
সংsািপত কেরন। ei সভাsাপেনর মূল uেdশয্ ভারতবেষর্র পুরাবৃt, ভাষা, িবিধ pভৃিত 
নানা িবষেয়র aনুসnান মাt। তাঁহার ei সদনু ােন aেনক মহাশয় বয্িk েসi সভার 
সভয্ হন। ঐ মেহাদয়িদেগর pযtবশতঃ iuেরাপীেয়রা eেদশ সmnীয় িবিবধ িবষয়ক 
jান uপাjর্ েনর pথম পnা pাp হন। েহি ংশ সােহব uk সমােজর pিত িবেশষ 
uৎসাহ pদান পূbর্ ক তাহার সভাপিত হiয়া িছেলন। 

 
তাহার পর 1793 খৃ ােb লডর্  কণর্oয়ািলশ কtৃর্ ক দশশালা বেnাবs হয়। iহার িববরণ 
ei েয, পূেbর্  eেদশীয় জমীদােররা রাজs সংgাহক মাt িছেলন। ভূিমর uপর তাঁহােদর 
িকছু মাt st িছল না, লডর্  কণর্oয়ািলশ তাহার পিরবেতর্  তাঁহািদেগর সিহত নূতন 
বেnাবs কিরয়া িনিদর্  কর aবধারণ পূbর্ ক ভূsামীt pদান কিরেলন। ei বেnাবs 
pথমতঃ দশ বৎসেরর জনয্ pচিলত হয়, তjনয্ দশশালা বেnাবs নােম খয্াত হiয়ােছ। 
ei বেnাবs িবলাতীয় কtৃর্ পkগেণর িনকট সmিতর িনিমt পাঠাiেল তাঁহারা ei pথা 
িচরকােলর িনিমt সংsাপেন আjা েদন। তদনুসাের বা ালা o েবহার pেদেশর ভূিম 
রাজs 31089150 টাকা aবধািরত হয়। ei বেnাবs psত কিরবার সময় কণর্oয়ািলশ, 
সােহব জn েশার o কটকী কায়s রাজা রাজবlেভর dারা িবsর uপকার পাiয়ািছেলন। 
েশেষাk মহাশয় বাগবাজাের বসিত কিরেতন। আিজo তাঁহার নােম eক রাজপথ িবখয্াত 
আেছ। iঁহার নয্ায় সcিরt aথচ kমতাশীল কmর্ চারী েস সময় al িছেলন। 

 
iং 1799 aেbর 9i েফbয়ারী িদবেস মাkর্ iস ab oেয়েলs িলর শাসনকােল বtর্ মান 
গভণর্েম  হাuেসর িশলাপtন হয়। িটমিথ িহিক নামক েকান সােহব ei ম ল কাযর্য্ 
সmাদন কেরন। ei a ািলকার িনিমt 80,000 টাকায় ভূিম kয় eবং তাহার িনmর্ ােণ 
13 লk টাকা বয্য় হয়—iহা বয্তীত তাহার সjািদর কারণ adর্  লk টাকা লািগয়ািছল। 
eখন েযখােন ে জাির রিহয়ােছ েসiখােন পূেbর্  সামানয্ pকার বাটীেত ভারতবেষর্র 
শাসনকtর্ াগণ িবরাজ কিরেতন। িকn oেয়েলসিল বাহা র কিহয়ািছেলন েয, রাজpাসােদ 
uপেবশন পূbর্ ক রাজবৎ সভা ধারণ কিরয়া ভারতবষর্ শাসন করা কtর্ বয্, বst o নীল 
বয্বসায়ীিদেগর kুd বুিd সহকাের eক পণয্শালায় বিসয়া e তর কাযর্য্ aবধারণ করা 
uিচত নেহ। 
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iং 1800 aেb লডর্  oেয়েলসিল বাহা র িসিবল সংkাn রাজপু ষিদেগর eেদশীয় 
ভাষায় aনিভjতা িনবারণ িনিমt েফাটর্  uiিলয়ম কেলজ সংsািপত কিরেলন। ei 
িবদয্ালেয়র aধয্াপনা কাযর্য্ িনিমt মৃতুয্ য় িবদয্াল ার pভৃিত eেদশীয় o ডাkার েকরী 
pভৃিত iuেরাপীয় মহামেহাপাধয্ায় পি ত বগর্ িনযুk হন। ekেণ েয iিট বাটীেত 
হরকরা যntালয় o eকs েচ  নীলাম sািপত আেছ ঐ i বাটীেত pথমতঃ uk 
িবদয্ালয় pিতি ত হয়। েসi কােল িdতীয় তেলাপির eক বারাnা dারা uভয় বাটীর 
সংেযাগ িছল। 

 
iং 1823 aেbর পূেbর্  সংsৃত ভাষা িশkার িনিমt রাজেকাষ হiেত নবdীপ eবং 
িt ত aথর্াৎ িমিথলােদেশর bাhণপি তগণেক aথর্ pদান করা হiত, িকn uk aেb 
গভণর্র েজনােরল বাহা র জুর েকৗিnেল iহাi aবধািরত কিরেলন েয uk aথর্দান 
রিহত কিরয়া কিলকাতা নগের বারাণসীs সংsৃত কেলেজর নয্ায় eক িবদয্ালয় pিত া 
করা যাuক। তদনুসাের 1824 aেbর জানুয়ারী মােস েবৗবাজাের eক েকাঠা বাড়ীেত 
তাহার কাযর্ারm হয়। েস সময় 50 জন বৃিtধারী eবং 26 জন বৃিtহীন ছাt 8 জন 
aধয্াপেকর aধীেন a  পংিkেত িবভk হiয়া বয্াকরণ, কাবয্, aল ার, নয্ায়, sৃিত, 
েজয্ািতষ pভৃিত শাst aধয্য়ন কিরত। পর বৎসর পেটাল ডা ায় নূতন বাড়ী psত হiেল 
তথায় তাহা সংsািপত হiল, aনnর 1826 aেb আয়ুেbর্ দ পােঠর িনিমt eক ে ণী o 
তৎপর বৎসর iংরাজী ভাষায় িশkা িনিমt ে ণী sািপত হয়। সmpিত aধয্াপনা পেk 
িবিহত uপায় িনdর্ ািরত হiয়ােছ। পূেbর্  রাজেকাষ হiেত aথর্ বরাd হiয়া ei 
িবদয্ালেয়র বয্য় িনbর্ াহ হiত। aধুনা িpিnপাল যুk ঈ র চnd িবদয্াসাগেরর জনয্ 
pযেt বৃিtদান pথা রিহত হiয়া ছাtিদেগর িনকট হiেত েবতন গৃহীত হiেতেছ। পূেbর্  
েকবল মাt bাhণ o ৈবদয্ সnােনর িশkা pাp হiত—eখন সbর্ জাতীয় িহnু সnােনরা 
িবদয্াভাস কিরেতেছ। ei সকল কাযর্য্কর িনয়ম pচলন করােত পি ত িবদয্াসাগর 
aবশয্i সাধারেণর ধনয্বাদ ভাজন হiয়ােছন। 
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সpম aধয্ায় 
 

কিলকাতার আিদ বড় মানুষ—েশঠ পিরবার, ৈব বচরণ েশঠ—
েধাযাল পিরবার, েদoয়ান েগাkল েঘাষাল, জয়নারায়ণ েঘাষাল—
বাগবাজােরর িমt পিরবার, েগািবnরাম িমt—সুবণর্ বিণক ধর 
পিরবার, নkধর, রাজা সুখময়—েশাভাবাজােরর রাজপিরবার, 
নবকৃ , েগাপীেমাহন েদব—হাটেখালার দt পিরবার—মিlক 
পিরবার, িনমাi মিlক—ঠাkর পিরবার, দপর্নারায়ণ ঠাkর, 
েগাপীেমাহন ঠাkর—বনমালী সরদার—রাজা কাশীনাথ। 

 
কিলকাতায় aধুনা েয সকল eেদশীয় মানয্ পিরবার িবরাজ কিরেতেছন, iহােদর pায় 
সকেলরi বৃিd iংরাজিদেগর আগমেনর সে  আরm হয়। েশঠ o বসােকরা কিলকাতার 
আিদম বড় মানুষ। iঁহারা iংরাজিদেগর aধীেন কmর্  না কিরেলo iংল ীয় বিণকিদেগর 
সিহত বািণজয্ কিরয়া িবপুল িবভব uপাjর্ ন কিরয়ািছেলন। iংরাজিদেগর েসৗভাগয্-
সূেযর্াদয় কােল ৈব বচরণ েশঠ তnবায়িদেগর মেধয্ সbর্  িবষেয় agগণয্ িছেলন। তাঁর 
তুলয্ ধনী eবং সাধু েলাক েস সময় al পাoয়া যাiত। iঁহার সcিরtতার িবষেয় ব  
াn আেছ। তnেধয্ eকিট ei েয, ৈতল ািধপিত রামরাজা তাঁহার মুdা  বয্তীত eেদশ 

হiেত েpিরত গ াজল gাহয্ কিরেতন না। eখনo ৈব বচরণ েশেঠর বংেশ েসi মুdা 
রিহয়ােছ। ৈতল ভূপােলরা eখনo েসi মুdা  বয্তীত pকৃত গ াজল pাp হiেলo 
তাহােক kkুেরর মূt বিলয়া agাহয্ কিরয়া থােকন। aপর eকিট াn ei েয, eক 
সময় িতিন aংশীদার েগৗরীেসেনর নােম র  kয় কেরন, ঐ রে র মধয্ হiেত রজত 
pকাশ পাoয়ায় সাধুশীল ৈব বচরণ তাহা েগৗরীেসেনর ভাগয্জিনত বিলয়া েসi লেভয্র 
aংশ gহণ না কিরয়া েস সমুদয় aংশীেক pদান কিরেলন। েগৗরীেসন ei আকাশেভদী 
িবপুল ধেনর aিধপিত হiয়া ঋণদােয়র িনিমt aথবা সৎপেথ আনুkলয্ কিরয়া েয সকল 
বয্িk শািnভ  aপরােধ দ াহর্  হiত তাহািদেগর ঋণ পিরশাধ eবং দ দান dারা 
তাহািদগেক কারামুk কিরেতন। eজনয্ eখনo েলােক কথায় বেল—লােগ টাকা েদেব 
েগৗরীেসন। 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   41 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

 
ৈব বচরণ েশেঠর aনয্ eক সাধুতার াn ei েয eকদা িতিন বdর্ মান িনবাসী েগাবdর্ ন 
রিkত নােম eকজন তাmুলীর কােছ দশ সহs মণ িচিন kয় কিরবার বায়না কেরন। যখন 
ঐ শকর্ রা বড় বাজােরর কদমতলা ঘােট আিসয়া েপৗঁিছল, তখন ৈব বচরেণর েলােকরা 
িবেkতার িনকট হiেত uৎেকাচ আকষর্ণ িনিমt pভুসমীেপ কিহল েয, নমুনার aেপkা 
েpিরত িচিন aিতশয় aপকৃ । aতeব েশঠ মহাশয় dেবয্র তারতময্ aনুসাের মূলয্ hাস 
কিরবার িনিমt রিkতেক কিহয়া পাঠাiেল েস বয্িk aসাধুতা কল  sীকাের aিনcুক 
হiয়া েস psােব aসmিত pদানপূbর্ ক সমুদয় িচিন গ ার জেল িনেkপ কিরেত sীয় 
aধীন েলাকিদগেক আjা িদল। েসi আjামত কেয়ক সহs মণ িচিন িনিkp হiেল পর 
ৈব বচরণ েসi কথা িনবামাt রিkেতর সাধুতা সmেn pশংসা কিরেত কিরেত সমুদয় 
মূলয্ pদান পূbর্ ক aবিশ  কেয়ক সহs মণ gহেণ uদয্ত হন। িকn েগাবdর্ ন সমুদয় 
মূলয্ লiেল পােছ সেতয্ পিতত o ৈব বচরেণর aেপkা সাধুতায় হীনকl হন, েসজনয্ 
aবিশ  িচিনর মাt মূলয্ gহণ কিরেলন। হায়! e প সদাশয় বয্িk eখন eেদশীয় 
েলােকর মেধয্ কয়জন েদখা যায়। 

 
iহাo কিথত আেছ েয, িসরাজuেদৗlা কtৃর্ ক কিলকাতার গর্ আkমণকােল iংরাজরা 
িবপুল aথর্ ৈব বচরণ েশেঠর িনকট সংেগাপন কিরয়া রািখয়ািছেলন। ei িবষয় যিদo 
iংল ীয় েকান gেn িলিখত নাi িকn eেদশীয় pাচীন ম েল iহা সুিবিদত আেছ; 
সুতরাং “নহয্মূলা জন িত” ei নয্ােয়র uপর আমরা esেল িনভর্ র কিরলাম। 

 
aিধকn ei েশঠ পিরবােরর dারা কিলকাতার aেনক েলাক pধান পদবীs হন। 
iঁহািদেগর আ েয় ভূৈবলাশীয় েঘাষাল মহাশয়িদেগর আিদ পু ষ মহােসৗভাগয্বান 
হiয়ািছেলন। আমরা ঐ পিরবােরর িবষেয় িকি ৎ বা লয্ বণর্না কিরলাম। 

 
ভাগীরথীর পি ম পারs িশবপুেরর িনকটবt  বাকসাড়া gােম রাম লাল েঘাষাল o 
কnপর্ েঘাষাল নােম i bাhণ সেহাদর বাস কিরেতন। েজয্  েপৗরিহতয্ eবং কিন  
সাংসািরক কাযর্য্ িনbর্ ােহ কালহরণ কিরেতন। agজ eেদশীয় bাhণ পি তগেণর নয্ায় 
aতয্n স য়ী িছেলন। aনুজ uদার চিরt হoয়ায় সেহাদর dেয় মানিসক ঐেকয্র aভাব 
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হয়। েকান সামানয্ সূেt রাম লাল েঘাষাল সুশীল সেহাদেরর pিত কটু কষায়ণ pেয়াগ 
কিরেতন। েকান jানী কtৃর্ ক uেlিখত আেছ েয, পরেম র িবষ হiেত পীযূষ eবং পীযূষ 
হiেত িবেষর uৎপিt কিরয়া থােকন। কnপর্ েঘাষােলর সmেকর্  ei কথা সময্ক েপ 
সpমাণ হiয়ািছল। agেজর কটূিk কালkেট জjর্ রীভূত হiয়া িতিতkায় আপনােক 
িধkার িদেত িদেত কnপর্ uদাসয্ পূbর্ ক বাটী হiেত কিলকাতায় আিসয়া েকান েশঠ 
পিরবােরর আ য় gহণ কেরন। আমরা েয সমেয়র কথা িলিখেতিছ েস সময় শূdজািতর 
িনকট bাhেণরা aতয্n পূজনীয় িছেলন। েস সমেয় েকান bাhণ শূেdর বাটীেত পদধূিল 
pদান কিরেল গৃহs আপনােক কৃতাথর্মনা মািনেতন! aতeব কnপর্ েঘাষাল uk েশেঠর 
dারা aতয্n সমা ত হiয়া বাস কিরেত লািগেলন; kেম uভেয়র মেধয্ সdাব স ািরত 
হiেল িতিন েশঠিদেগর সমুদয় কােযর্য্র ভার pাp হiয়ািছেলন। uk ধmর্ শীল 
বয্বসায়ীিদেগর ei eক সুিনয়ম িছল েয, তাঁহািদেগর aধীেন যত েলাক থািকত, 
তাহািদেগর েবতন হiেত িকছু িকছু বািণজয্ dবয্ kয় কিরয়া pিত বৎসর জাহাজ েযােগ 
িবলােত পাঠাiেতন—তাহােত েয লভয্ uৎপn হiত তাহা যথা aংশানুসাের সকলেক 
িবভk কিরয়া িদেতন। কnপর্ েঘাষাল ei লভয্ বৎসর বৎসর gহণ না কিরয়া েসi 
uেdেশয্i সমুদয় uৎসৃ  রাখােত কেয়ক বৎসর ধনশালী হiয়া uিঠেলন eবং 
েগািবnপুর gােম বৃহৎ বাটী িনmর্ াণ পূbর্ ক বসিত কিরেলন। sীয় মিনবিদেগর পk হiেত 
iংরাজ বিণকিদেগর সিহত সbর্ দা কেথাপকথনািদ করােত পিরেশেষ িতিন iংরাজী ভাষা 
কথেন e প সুিনপুণ হiয়ািছেলন েয েস িবষেয় েস সময় তাঁর তুলয্ েকহi িছেলন না। 
eকদা মুিশর্দাবােদ iংরাজিদেগর ত েpরণ pেয়াজন হiেল তাহার সে  কnপর্ েঘাষাল 
িdভাষী পেদ িনযুk হiয়া গমন কেরন। েসখােন আলীবিdর্  খাঁ তাঁহার বুিdর pাখযর্য্ দশর্েন 
সn  হiয়া তাঁহােক eক pধান পেদ aিভিষk কিরয়ািছেলন। ei েপ মহাশয় eক দীন 
bাhণ তনয় হiয়াo sীয় সাধুতা, সুতীkবুিd eবং aিবরাম পির ম ফেল েসi সমেয় 
েদেশর মেধয্ eকজন গণয্মানয্ মনুষয্ হiয়া uিঠেলন। 

 
iং 1761 aেb লডর্  kাiভ পদতয্াগ কিরেল বয্ািnটাটর্  সােহব গভণর্র হন। িতিন আিসয়া 
েদিখেলন, মুিশর্দাবােদর নবাব মীরজাফর খাঁ জরাgs, aলস, iিndয় সুখাসk eবং 
aেযাগয্, িবেশষতঃ  পািরষদবেগর্ েবি ত থাকায় েদশ ছারখার হiেতেছ। eিদেক 
িদlী েরর িব েd পাটনায় pচুর ৈসনয্ রkা কিরেত হiয়ােছ eবং aনয্িদেক মাdােজর 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   43 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

anঃপািত কণর্াট pেদেশ েঘারতর যুd uপিsত। ei সকল েদিখয়া বয্ািnটাটর্  সােহব 
aকmর্ ণয্ মীরজাফরেক পদাবসৃত কিরয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসীম খাঁেক িনযুk 
কিরেলন। মীরকাসীম খাঁ কৃতjতা pদশর্ন ছেল iংরাজ েসনার বয্য় িনbর্ াহ িনিমt 
বdর্ মান, েমিদনীপুর eবং চ gাম ei িতন েজলার িনিখল রাজs eক কােল pদান 
কিরেলন eবং iহা বয্তীত কণর্াটেকর সাংgািমক বয্য়িনbর্ াহ িনিমt 5 লk টাকা িদেলন। 

 
ei পিরেcেদর pথমাংেশ আমােদর েলখা uিচত িছল েয কnপর্ েঘাষােলর িতন পুt 
িছেলন। েজয্  রামচnd, মধয্ম কৃ চnd eবং কিন  েগাkলচnd। েজয্  রামচnd aপুtক 
aবsায় sl বয়েস পরেলাকগত হন। মধয্ম কৃ চndেক কnপর্ sীয় েতজারিত কােযর্য্র 
ভার েদন। েস সময় ei eক aেযৗিkক ভান িছল েয েmc ভাষা িশিখেল ৈদব ৈপt 
কােযর্য্র সাফলয্ হয় না। েসজনয্ িতিন কৃ চndেক iংরাজী পারসয্ািদ ভাষায় িশিkত 
করান নাi। কৃ চnd েঘাষাল যাগ যj o বািণজয্ কােযর্য্ সময় সmরণ কিরেতন। iহার 
সিহত নবdীপািধপিত রাজা কৃ চেndর ৈমtী aথর্াৎ িমতা সmn সিনবর্n িছল। কণীয়ান 
েগাkলচnd iংরাজী ভাষা িশkা কেরন eবং aিতশয় তীkবুিdজীবী মনুষয্ িছেলন। 

 
গভণর্র েভেরল  সােহব তাঁহার বুিd ৈচkেণয্ সn  হiয়া pা k িতন েজলার মেধয্ 
চ gােমর রাজs আদােয়র ভারাপর্ণ কেরন। 

 
aনnর নবােবর রাজকীয় শিk kমশ hাস pাp হiেল িতিন নােমমাt নবাব রিহেলন 
িকn েকাmানীর eকজন েকরাণীর েয pভুt তাহাo তাঁহার রিহল না। ei সমেয় iংরাজ, 
বা ালী কমর্চারীিদেগর েদৗরােtয্র কথা িক িলিখব, মহারা ীয়িদেগর uৎপাতo তাহা 
aেপkা ে য়ঃকl িছল। কিলকাতা, কািসমবাজার, পাটনা eবং ঢাকা ei চািরsােন 
েকাmানীর েয সকল kিট িছল, তাহা নােম kিট থািকেলo বsতঃ ঐ চািরsােনi 
eেদেশর সমুদয় রাজকীয় বয্াপার সmn হiত। কিলকাতার েকৗিnেলর aধীন pেতয্ক 
kিটেত eক eক েকৗিnল িছল। েভেরল  সােহব েগাkলচnd েঘাষােলর কমর্ৈনপুেণয্ 
পিরতু  হiয়া চ gােমর রাজs আদায় o বেnাবs ভার হiেত তাঁহােক unত কিরবার 
জনয্ ঢাকা েকৗিnেলর েদoয়ানী পদ িদেলন। 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   44 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

 
iংরাজিদেগর পরাkম-সূেযর্য্র পরাkম বৃিdর সিহত েদoয়ান েগাkলচnd েঘাষােলর 
েসৗভাগয্-সেরা েহর বৃিd হiেত লািগল। িকছুকাল পেরi েভেরল  সােহব তাঁহােক 
তথা হiেত আিনয়া কিলকাতা কাuিnেলর েদoয়ানী পেদ aিভিষk কিরেলন। ei 
কােল েদoয়ানিজর ঐ যর্য্ বুিdর কথা িক েলখা যাiেব। কিলকাতা হiেত পূbর্ ািভমুেখ 
যাtা কিরয়া bhেদেশর সীমা পযর্n গমন কিরেল েবাধহয় iহার মেধয্ আর কাহারo িবষয় 
িছল না। গভণর্েম  েদoয়ান েগাkল েঘাষালেক eমন eক সনn িদয়ািছেলন েয 
চ gােম যত নূতন চর রিচত হiেব, েসi সমেsর বেnাবs তাঁহার সিহত িভn aপর 
েকান বয্িkর সিহত হiেব না। েসi সমেয় েয সকল চর রিচত হয়, তাহািদেগর নাম, 
যথা—কাকচর, বকচর, হেব চর, হেcচর, uেmদচর, iতয্ািদ। ei সকল চর eখন eক 
eকটা জিমদারী হiয়া িগয়ােছ। েদoয়ানিজ ei সকল িবষয় বয্তীত—বdর্ মানািধপিতর 
কােছ 9 লk টাকায় eক জিমদারী iজারা লiয়ািছেলন। ei সকল িবভব uপাjর্ েন েয 
যথানয্ায় পথ aবলmন কিরয়ািছেলন, eমন নেহ। েস সমেয় িক iuেরাপীয় eবং িক 
eেদশীয় েকাmানীর ভৃতয্গণ e pকার uপাjর্ নেক aনয্ায় uপাjর্ ন jান কিরেতন না। 
েদoয়ানিজর ধুমধােমর কথা েলখা যাiেতেছ। তাঁহার েগর্াৎসেবর বা লয্ ঘটা েদিখবার 
িনিমt নবdীপািধপিতo ছdেবশ ধারণ কিরয়া আিসেতন। eকদা তাঁহার দীkা  
কেহন—“বাপু, আিম কখন eকলk টাকা eকেt দশর্ন কির নাi।” েদoয়ানিজ তাহা 
িনয়া eকলk টাকা sূপাকাের সাজাiয়া েক uৎসগর্ কিরয়া েদন। কাuিnেলর 

েমmর pভৃিত pধান রাজপু েষরা তাঁহার বাটীেত আেমাদ pেমােদ কালহরণ কিরেতন। 
তাঁহািদেগর িনিমt eকিট sতnt বাটী সুসিjত থািকত। তাঁহারা েয িবিলয়াডর্  েটিবেল 
েখলা কিরেতন, তাহা আিজo পুরােণা বাটীর িসংহdাের পিতত আেছ। 

 
েদoয়ান েগাkল েঘাষাল িবপুল িবপুল িবভেবর sামী হiয়াo ব কাল পযর্য্n eক ধেন 
বি ত িছেলন। তাঁহার pথম বয়েস eক পুtসnান জিnয়া aিত al বয়েস েলাকাnর 
গমন কের। েজয্ াতা িনঃসnান হiয়া পরেলাকগত হন; মধয্ম কৃ চেndর eকমাt 
পুt—সুতরাং সমুদয় বাৎসলয্ াতু ুেtর pিত বিtর্ য়ািছল। েজয্  াতু ুেtর নাম 
জয়নারায়ণ েঘাষাল। বdর্ মােন েরর িনকট হiেত জিমদারী iজারা gহেণর তাৎপযর্য্ ei 
েয, ম লঘাট পরগণায় রাজা গর্ারাম নােম eকজন জিমদার িছেলন। eক সমেয় 
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বdর্ মানািধপিতর জননী পু েষাtম েkেt যাtা কিরয়া গর্ারােমর বাটীর িনকট হiয়া 
গমনকােল েসi সামিয়ক রীিত aনুসাের দামামা িন কিরয়ািছেলন। তাহােত গর্ারাম 
েkােধাnt হiয়া sদলবেল তীথর্ানুরািগণী মিহষীর তাmু লুট কেরন। রাণী েসi aপমােন 
আর েkেt গমন না কিরয়া a মুেখ sীয় পুেtর িনকট গর্ারােমর aতয্াচার িবjাপন 
কেরন। তাহােত বdর্ মানািধপিত jিলতা  হiয়া ৈসনয্ েpরণ পূbর্ ক ঐ জিমদােরর সমুদয় 
জিমদারী কািড়য়া লন। গর্ারাম িবষয় িবনােশ kু মেন পলায়ন পূbর্ ক গভণর্েম  
েকৗিnেল েদoয়ান েগাkল েঘাষােলর pভুt জািনয়া তাঁহার আ য় gহণ কিরেলন। 
েদoয়ানিজ তাঁহােক আ াস িদয়া তাঁহার কনয্ার সিহত াতু ুেtর িববাহ িদবার psাব 
করােত গর্ারাম তৎkণাৎ তাহােত সmত হন। িকn ৈববািহক সmn িনbর্ n হiেল 
েদoয়ানিজ তাঁহার uপকার করা ের থাkক, বdর্ মানপিতেক ভয়-ৈমtী েদখাiয়া 
গর্ারােমর িবষয় d আপনার াতু ুেtর নােম ব লk টাকায় iজারা লন। ঐ iজারা 
েবেময়াদী aথর্াৎ তাহােত কােলর িনেdর্ শ িছল না। িকn e প aনয্ায় uপােয় 
িবষেয়াপাজর্ ন কিরেল pায় কখন েভাগ হয় না। েগাkলচnd, পুtমুখ দশর্েন েলালুপ হiয়া 
পুনঃ পুনঃ িববাহ কিরেলন। তাহােত eক পুtসnান জিnেল েসi পুেtর pিত িক প েsহ 
জিnয়ািছল esেল তাহার বণর্না করা বা লয্ মাt। াতু ুt জয়নারায়ণ aিতশয় uপযুk, 
িবষয় িবভবািদর aিধকাংশ তাহার নােম রিহয়ােছ। েসজনয্ ঐ পুেtর anpাশন 
uপলেki তাঁহােক েকৗশল kেম কিহেলন:—“বাপু, জয়নারায়ণ! বdর্ মােনর iজারা 
েতামার াতােক েযৗতুক s প দাo।” 

 
জয়নারায়ণ েঘাষাল তৎkণাৎ তাহােত সmত হiেল বdর্ মান রাজ সমীেপ জয়নারায়েণর 
নাম পিরবেtর্  sীয় পুেtর নাম pচলেনর িনিমt েগাkল েঘাষাল িলিখয়া পাঠাiেলন। েসi 
সময় বdর্ মােনর রাজ কmর্ চারীগণ eক eক ধনুdর্ র িছেলন। তাঁহারা েদoয়ান েঘাষােলর 
সিহত পূbর্  বেnাবs aিত aনয্ায় হiয়ােছ, iহা িবেবচনা কিরয়া পেtাtের িলিখেলন 
েয, পূbর্  iজারাদার জয়নারায়ণ েঘাষাল isফা না কিরেল নূতন নােম বেnাবs হiেত 
পাের না। তদনুসাের জয়নারায়েণর isফা েpিরত হiেল বdর্ মানািধপিত িলিখয়া 
পাঠাiেলন পূbর্  iজারা েদয় isফা ম ু র করা েগল িকn ভিবষয্েত আর iজারা িদবার 
আবশয্কতা নাi। eiবার পাঠকবগর্ েদoয়ানিজর aেপkা বdর্ মানািধেপর চতুরালীর 
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aবশয্i সমিধক pশংসা কিরেবন। েদoয়ানিজর রাজা গর্ারামেক ফাঁিক িদেত 
বিসয়ািছেলন—আপিনo েতমিন ফাঁিকেত পিড়েলন। 

 
সং 1186 aেb েদoয়ান েগাkলচnd েঘাষাল চািরপুt রািখয়া পরেলাকগমন কেরন। 
জয়নারায়ণ েঘাষাল িবষয় িবj aথচ চতুর বুিd হoয়ায় েদoয়ানিজ তাঁহােক eকজন 
oিস কিরয়া যান। িকn eেদেশ সাধারণতঃ কথায় বেল, িশ  নায়ক, ব নায়ক eবং 
stীনায়ক েয পিরবাের হয় েস পিরবাের েকান েপi ভd নাi; েঘাষাল পিরবােরo তাহাi 
ঘিটয়া uিঠল। েগাkলচnd েঘাষােলর দিয়তাগণ—eেক aপk বুিdশীলা ত ণ বয়sা, 
তাহােত িশ গণ  মntীdারা পিরেবি ত, সুতরাং েঘাষাল পিরবাের aিত শীঘ্রi েঘারতর 
িবপদ uপিsত হiল। জয়নারায়ণ েঘাষাল পিরণামদশ  বয্িk িছেলন, ভারী িবপিt ভািবয়া 
েদoয়ানিজ বtর্ মান থািকেতi ভূৈকলােশর বাটী িনmর্ াণ আরm কেরন। শকাb...বেষর্ 
ভূৈকলাশ পtন হয়। ei ভূৈকলােশর pথম নাম কালীবাগান। শকাb...বেষর্ জয়নারায়ণ 
েঘাষাল বৃহৎ বৃহৎ িশবিল dয় o শকাb...বেষর্ পিতত পাবনী pিত া কেরন। 

 
eিদেক জয়নারায়ণ েঘাষাল ভূৈকলাশ পুরী িনmর্ াণ কিরেতেছন oিদেক তাঁহার খুlতাত 
পুtগণ তাঁহার িবপেk সুpীম েকােটর্  তর েমাকdর্ মা uপিsত কিরেলন। ei েমাকdর্ মা 
সূেt েঘাষালিদেগর ভাির ভাির ভূসmিt সকল িবkীত হiয়া যায়। েকবল সুpীম েকােটর্ র 
খরচা প aনেল 14 লk টাকা ভsীভূত হiয়ািছল, কিলকাতার েকান েকান ধনী 
মহাশেয়রা e িবষেয় ব  দশর্নাথর্ গৃহ িবেcদ জননীর aিভসিn েযাজনার tিট কেরন নাi। 
ei েমাকdর্ মা রফা হiবার aেনক পূেbর্  েদoয়ান েঘাষােলর বংশধেররা eেক eেক sl 
বয়েস পরেলাকগত হন। 

 
জয়নারায়ণ েঘাষাল aিতশয় সাহসী o সুতীk বুিd িছেলন। িতিন iংরাজিদেগর 
সৎ ণাবলীর pশংসা কিরেতন eবং আপিনo তদনুসাের কাযর্য্ কিরেতন। eজনয্ তাঁহার 
সিহত বা ালীিদেগর িবেশষ সdাব িছল না। িতিন তাঁহািদেগর নয্ায় সােহবেদর sাবক 
িছেলন না। eকদা শািলখা িনবাসী রাধােমাহন বেnয্াপাধয্ােয়র সিহত বিসয়া আেছন, eমন 
সময় সদর েবােডর্ র eকজন েমmর তাঁহার সিহত সাkাৎ কিরেত আিসেল রাধােমাহন 
বেnয্াপাধয্ায় সসmেম গােtাtান পূbর্ ক করেজােড় দ ায়মান রিহেলন। সােহব েঘাষাল 
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মহাশেয়র সিহত i ালাপ কিরেত কিরেত pস তঃ iংরাজ জািতর বয্বহার সmেn তাঁহার 
aিভpায় জািনেত icা কিরেল িতিন iংরাজিদেগর রীিতনীিতর িবsর pশংসা কিরয়া 
sজাতীয়িদেগর বয্বহােরর িনnা কিরবার াnছেল রাধােমাহন বেnয্াপাধয্ায়েক 
েদখাiয়া কিহেলন—“েদখুন। iিন আমািদেগর েদেশর eকজন ভdেলাক িকn আপিন 
আমার সিহত সাkাৎ কিরেত আসায় uিন িক জনয্ গােtাtান পূbর্ ক েগালােমর নয্ায় 
দ ায়মান রিহয়ােছন?” ei কথা িনয়া সােহব হাসয্ কিরেত লািগেলন িকn রাধােমাহন 
বেnয্াপাধয্ায় তাহােত িবরk হiয়া েসi পযর্য্n আর ভূৈকলােশ আগমন কিরেতন না। 

 
eকদা জয়নারায়ণ, সুিবখয্াত িবdান সয্র eডoয়াডর্  েকালbক সােহেবর িনকট বিসয়া 
আেছন, eমন সমেয় রাজা কৃ চnd রােয়র পুt শmুচnd রায় আিসয়া aনয্ানয্ কথা কিহেত 
কিহেত aসভয্তা পূbর্ ক কিহেলন—“েঘাষাল দাদা, আপিন jানবান বয্িk হiয়া eকটা 
শয্াবদn রািখয়ােছন—uিচত হয় শয্াবদnটা পিরতয্াগ কেরন।”—িহnুশাst মেত 
পূbর্ জেn েকহ সুরাপায়ী হiেল পরজেn তাহার শয্াবদn হয়। জয়নারায়ণ েঘাষাল, 
তাহার utের কিহেলন—“রাজাভায়া, আমার শয্াবদn পিরতয্ােগর পূেbর্  আপনার 
uিচত হয়, আপনার গলেদেশ েয আবটা আেছ, তাহা কাটাiয়া েফেলন।” 

 
েকালbক সােহব তাঁহােদর ei বাকচাতুরীর aথর্ বুিঝেত না পািরয়া জয়নারায়ণ 
েঘাষালেক তাহার মmর্  িজjাসা করােত িতিন সমীেপািব  pিসd পি তবর রঘুমিণেক 
েদখাiয়া িদয়া কিহেলন uহােক িজjাসা ক ন। iহােত রঘুমিণ মহা িবপেদ পিড়েলন। 
শয্াবদেnর েদােষর কথা aনায়ােস বিলেত পােরন িকn আব থাকায় পূbর্ জnিjর্ ত পাপ 
aিত uৎকট। aতeব িতিন েকান বাঙিন িt না কিরয়া sb হiয়া রিহেলন। তথািপ 
েকালbক সােহব মহাবয্g হiয়া বারmার p  কিরেল সুচতুর aধয্াপক পুsক হiেত তাহা 
বািহর কিরয়া রাজােক পাঠ কিরেত িদেলন। তাহা েদিখয়া রাজা চতুিdর্ ক শূনয্ েদিখেত 
লািগেলন।  
 
জয়নারায়ণ েঘাষােলর pতুয্ৎপnমিতt িবষেয় আেরা aেনক কথা আেছ িকn েস সমs 
িলিখেল বা লয্ হiয়া uেঠ, তথািপ আর eক কথা িলিখয়া e িবষয় েশষ করা যাiেতেছ। 
জয়নারায়ণ sীয় িপতার পরেলাক গমন পের রাজা নবকৃে র সিহত সাkাৎ কিরেত গমন 
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কিরেল রাজা নবকৃ  কিহেলন—“আপিন aিত pধান েলােকর পুt, েদoয়ান েগাkল 
েঘাষােলর েজয্  াতার িkয়া uপিsত, তাহােত িবেশষ সমােরাহ কিরেত হiেবক, 
oের—েক আিছস ের—আমার মা ঠাkরাণীর ােdর খাতা লiয়া আয়।” 

 
েঘাষাল কিহেলন—“মহাশয়! আমার িপতৃ াd uপিsত। মহাশেয়র িপতৃ ােdর বয্েয়র 
ফdর্  আিনেত আjা ক ন। আমার েতা মা ঠাkরাণীর িkয়া uপিsত নেহ।” 

 
রাজা নবকৃ  eকথা িনয়া aবাক হiেলন। কারণ তাঁহার মাতৃ াd uপলেk 9 লk 
টাকা বয্য় কিরয়ািছেলন বেট িকn তাঁহার িপতৃ াd িতল কা ন গ াজল বেst সmn 
কিরেত হiয়ািছল; েযেহতু েস সময় তাঁহার aবsা aিত সামানয্ িছল। 

 
ei েপ জয়নারায়ণ েঘাষাল েদশীয়গেণর েdেষর পাt হiয়া বারাণসীেত গমন পূbর্ ক 
নানা জনিহতকর কােযর্য্ কালেkপ কিরেত লািগেলন। 

 
eেদশীয় েলােকর িনিমt িতিনi সবর্ােg eক aৈবতিনক িবদয্ামিnর pিত া কিরয়া 
তাহােত iংরাজী, পারসয্, সংsৃত, বা ালা pভৃিত ভাষার িশkাথর্ pচুর দান কেরন। 
আিজo ঐ িবদয্ালয় জয়নারায়ণ কেলজ নােম কাশীেত িবরাজমান রিহয়ােছ। iহা বয্তীত 
আরo aেনক সৎকােযর্য্র pিত া কেরন। বারাণসীেত মহারা ীয়, মুসলমানীয় o utর 
পি মা লীয় েয সকল রাজনয্বগর্ গভণর্েমে র বৃিtেভাগী হiয়া জীবন-যাপন কিরেতন, 
তাঁহািদেগর uপকারাথর্ িতিন িবেশষ যt কিরেতন। েযেহতু িতিন iংল ীয় pধান ম েল 
aতয্n গণয্মানয্ িছেলন, েকান মানয্ পিরবােরর েকান িবষেয় aসmান বা asাcnয্ 
uপিsত হiেল তাঁহারা েঘাষাল মহাশেয়র আ েয় gহণ কিরেলi কৃতকাযর্য্ হiেতন। 
eজনয্ তাঁহারা সকেলi তাঁহােক বাবা জয়নারায়ণ নােম সেmাধন কিরেতন কারণ িতিন 
sাথর্তয্াগী হiয়া পেরাপকার bত পালন কিরেতন eবং eiজনয্ িদlী র তাঁহােক 
‘মহারাজা বাহা র’ uপািধ pদান কেরন। েসi রাজকীয় সmান িচh েঘাষাল মহাশেয়রা 
আিজo বৃিটশ গভণর্েমে র aনুgেহ েভাগ কিরেতেছন। 

 
জয়নারায়ণ েঘাষাল েকান ধেmর্ র িবপk িছেলন না। িতিন বারাণসীেত eক সভােত বিসয়া 
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েবদ, বাiেবল, েকারাণ pভৃিত সbর্ pকার মতাবলmী মনুষয্িদগেক লiয়া আেমাদ 
কিরেতন। িতিন eক সংবাদপt pচােরর aনু ান কেরন। ঐ aনু ান পt িব d iংরাজী 
ভাষায় িলিখত আেছ। েদশ কাল পাt িবেবচনা কিরেল েস সমেয় eমন িবষেয় aনু ান 
আ যর্য্জনক সেnহ িক? aনয্ িদেক িতিন মেন মেন eেদশীয় েকৗলীনয্ মযর্য্াদার 
pিতkল িছেলন—কারণ তাহার রিচত “kলীন কনয্ার uিk” শীষর্ক রহসয্জনক eক 
গীেতi তাহার িবলkণ pমাণ পাoয়া যাiেতেছ। যথা— 

 
       গীত                   হায়! কেব লািগেব লগন।  
                               পিত িবেন হত গত জীবন েযৗবন  
                               পাপী kলীেনর ঘের আমার জনম,  
                               kলীন নায়ক িবেন না হয় ঘটন,  
                               sয়bরা হiেত কেহ জয়নারায়ণ॥  
 
aিধকn তাঁহার রিচত eক eক যুিkযুk বােকয্র মূলয্o সাধারণ নেহ। যথা— 
 

                 “জগৎ তারণ িযিন িতিন eক লকিড়। 
                 যা না েখেল pাণ বাঁেচ না তাের বেল সকিড়॥  
                 যােত জn যার কmর্  তা কিরেল পাপ। 
                 eমন েদেশ থাকেবা নােকা বাপের বাp॥” 
  
ei মহাশয়...বেষর্ বারাণসীেত pাণতয্াগ কেরন।  

 
সpম aধয্ােয়র বিdর্ তাংশ ॥ েশাভাবাজারীয় রাজ পিরবার 

 
* কৃতjতার সিহত sীকার কিরেতিছ িনmিলিখত pবn রাজা রাধাকাn 
বাহা েরর আনুkেলয্ িলিখত হiল।  

 
যিদo ei পিরবােরর েসৗভাগয্ pিতভা রাজা নবকৃে র বৃিdর uপর িনভর্ র রিহয়ােছ 
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িকn তাঁহার পূেbর্ o ঐ বংেশর কীিtর্ কলাধর aেনক বয্িk জngহণ কিরয়ািছেলন। 
iঁহািদেগর পীতাmর নামক জৈনক পূbর্ পু ষ eকদা ঘটক kলীনিদগেক িনমntণ কিরয়া 
পিথমেধয্ eক তিটনীর uপর ধানয্ িদয়া েসতু বnন পূbর্ ক আহূতগেণর পারাবতরেণর 
সুপnা কিরয়ািছেলন বিলয়া তাঁহার নাম “ধানয্ পীতাmর” হয়। তা ছাড়া িতিন েগৗড় 
রাজয্ািধপিতর িনকট হiেত “kা” uপািধ pাp হন। তাঁহার বংেশ েদবীদাস নামক aপর 
eক বয্িk “মজমুয়াদার” uপািধসহ মুড়াগাছা পরগণার কানুনেগা িছেলন। ei 
েদবীদােসর যট্ তনেয়র মেধয্ সহsাk eবং িkণীকাn মুিশর্দাবােদ যাiয়া নবাব মহাবৎ 
জে র িনকট uপিsত হiেল িতিন সহsাkেক িপতৃপেদ aিভিষk কিরয়া 
িkণীকাnেক মুড়াগাছা পরগণার apাp বয্বহার ভূময্িধকারী েকশবরাম রায়েচৗধুরীর 

িবষয়—িনbর্ াহক পেদ বয্বহtর্ া uপািধ pদান পূbর্ ক িনযুk কিরেলন। তৎপুt রােম র 
বয্বহtর্ া মুড়াগাছা পরগণা হiেত পূbর্ ােপkা সমিধক আয় সmািবত কিরয়া নবাব সরকাের 
বা লয্কর pদান করােত েকশবরাম রায় তাঁহােক sীয় পুলী মেধয্ কারা d কেরন। 
রােম েরর মধয্ম পুt রামচরণ মুিশর্দাবােদ যাiয়া রায় রাঁয়া ৈচনরােয়র িনকট uপিsত 
হiয়া মুড়াগাছা পরগণার রাজs 50,000 টাকা পযর্য্n বৃিd কিরবার psাব কিরেল রায় 
রাঁয়া তাঁহােক utর পরগণার রাজs বdর্ ক পেদ pিতি ত কিরয়া পাঠান, রামচরণ sেদেশ 
pতয্াগমন পূbর্ ক জনকেক কারামুk কিরবার পর pিতিহংসা ঋণ পিরেশাধ িনিমt 
েকশবরাম রায়েক কারাগাের বd কিরেলন। 

 
রামচরণ বয্বহtর্ া মুড়াগাছা পিরতয্াগ কিরয়া কিলকাতায় আিসয়া েগািবnপুর বাটী 

িনmর্ াণ পূbর্ ক sীয় পিরবারিদগেক তথায় রািখয়া পুনbর্ ার নবােবর দরবাের uপিsত হন। 
তাহােত িহজিল, তমলুক o মিহষাদল pভৃিত pেদেশর লবেণর o aপর pকার রাজs 
আদােয়র ভার pাp হiয়া ঐ কাযর্য্ eমন সুচা  েপ িনbর্ াহ কেরন েয মহাবৎ জ  
তাঁহার pিত aতয্n সn  হiয়া eক ucতর পেদ তাঁহােক unিত কেরন। তাহা ei েয, 
ঐ সমেয় আড়কােটর সুেবদােরর সিহত তাঁহার াতা মুিন িdন খাঁ dnd কিরয়া 
মুিশর্দাবােদ আিসেল নবাব তাঁহােক কটেকর সুেবদারী পেদ বরণ কিরয়া রামচরণেক 
তাঁহার েদoয়ান েপ িনযুk কিরয়া pচুর ৈসনয্ সে  িদয়া uk a েল মহারা ীয় িদেগর 
uৎপাত িনবারণ কেl পাঠাiয়া িদেলন। iঁহারা েমিদনীপুেরর িনকট aিত al মাt শরীর 
রkক েসনা সহ uপিsত হiেল eক েগাপনীয় sান হiেত 400 a ােরাহী িপ ারী সহসা 
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uপিsত হiয়া তাঁহািদগেক আkমণ কের। মুিন িdন o রামচরণ pাণপেণ যুd কিরয়া 
পিরেশেষ sদল বেল িনহত হন। 

 
রামচরেণর িতন পুt—রামসুnর, মািণকয্চnd eবং নবকৃ । রামচরণ sীয় সমুদয় গলী 
নগরীর ফকীর তjার নামক জৈনক ধনবান বিণেকর িনকট গিcত রািখয়ািছেলন। ফিকর 
তjােরর মৃতুয্ হiেল uk িপতৃহীনtয় eেকবাের সbর্ sাn pায় হiেলন িকn 
রামচরেণর পtী aিতবুিdমতী িছেলন। িতিন িবsর আবােস aবিশ  সmিt রkণােবkণ 
পূbর্ ক sীয় সnানিদগেক utম েপ েলখাপড়া িশখাiয়ািছেলন। iিতপূেbর্  ভাগীরথীর 
তীরবt  গলী নগরীর বাটী জলসাৎ হoয়ায় iহারা মুড়াগছার apঃপাতী প gােমর 
(পাঁচ গাঁ) বাটীেত িগয়ািছেলন। বাং 1137 aেb রাজা নবকৃ  জngহণ কেরন। যাহা 
হuক uk বুিdশীলা stীেলাক পুনbর্ ার েগািবnপুের আিসয়া eক নূতন বাটী িনmর্ াণ 
পূbর্ ক পুtগণ সহ বাস কিরেত লািগেলন। নবকৃ  ৈশশবাবsা utীণর্ হiেত না হiেত 
sীয় aসাধারণ ধীশিkর িবলkণ লkণ pদশর্ন করতঃ aিত al কাল মেধয্ eকজন 
সুিনপুণ পারশয্ িবদয্ািবদ েপ িবখয্াত হiেলন। িতিন মুিশর্দাবােদ যাiয়া uk িবদয্ায় 
সমীচীনতা লাভ কেরন eবং কিলকাতায় থািকয়া চলন মত iংরাজী ভাষা িশkা 
কিরয়ািছেলন। েস সমেয় েশেষাk ভাষায় পারদিশর্তা লাভ করা িক প কিঠন বয্াপার 
িছল তাহা সকেল বুিঝেত পােরন। নবকৃে র েজয্  াতা রামসুnর বয্বহtর্ া প kেটর 
তttাবধায়ক পেদ িনযুk থািকয়া sীয় পিরবারিদগেক pিতপালন কেরন। 

 
িসরাজuেdৗlার আগমন সংবােদ ে ক সােহব েয সময় aতয্n িচিnত িছেলন েসi 
সমেয় মুিশর্দাবাদ হiেত রাজা রাজবlভ ত dারা তাঁহােক িলিখয়া পাঠান েয নবােবর 
পািরষদবগর্ িবেশষতঃ িহnু সmাn েলাক মােti তাঁহার pিত িব d ভাব pকাশ 
কিরেতেছন eবং সকেলর eমন icা েয, iংরাজিদেগর সহায়তা কেরন। িকn পtবাহক 
ে ক সােহবেক কিহল ei পt েকান মুসলমান dারা পিঠত না হiয়া িহnুdারা পাঠ 
করাiবার আেদশ আেছ। iহা িনয়া ে ক সােহব জৈনক পারশয্িবদয্ািবৎ িহnুর 
aেnষেণ চািরিদেক েলাক পাঠাiেলন। ৈদবাধীন েসi িদবস নবকৃ  বয্বহtর্ া sকীয় 
কােযর্য্াপলেk বড়বাজাের িগয়ািছেলন। ে ক সােহেবর েলােকরা জনরেব তাঁহার পারশয্ 
ভাষার বুয্ৎপিt বা েলয্র কথা aবগত হiয়া তাঁহােক সে  লiয়া সােহেবর িনকট 
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uপিsত কিরল। নবকৃ  ঐ পt পাঠ পূbর্ ক iংরাজীেত তাহার মmর্  aবগত কিরেল পর 
সােহব তাঁহার dারা পেtর utর িলিখয়া পাঠাiেলন। েসi সময় তাঁহার বয়স 16 বৎসেরর 
aিধক হয় নাi। তাঁহার কােযর্য্ সn  ে ক সােহব 200 শত টাকা েবতেন নবকৃ েক 
েকাmানীর মুিnপেদ িনযুk কেরন। ঐ পেদ তৎপূেbর্  তাজুিdননামক eকজন মুসলমান 
িনযুk িছেলন। েসi হiেত নবকৃ  মুিn নােম িবখয্াত হন। ে ক সােহব েসi সমেয়র 
নীিত aনুসাের তাঁহােক সoয়ারী খরচ pদান কিরেতন। ei মুিnিগির কােযর্য্ িতিন e প 
পারদিশর্তা pকাশ কেরন েয তারপর kাiভ সােহব তাহােত সািতশয় পিরতু  হiয়া 
রাজকীয় তর কাযর্য্ মােt তাঁহােক িনযুk কিরেতন। িসরাজuেdৗlা িdতীয়বার 
কিলকাতা আkমেণ আিসেল তাহার সিহত সিn িনবnন ছেল নবকৃ েক uপেঢৗকন সহ 
তাহার িশিবের েpরণ কিরেল িতিন নবাবী ৈসেনয্র pকৃত aবsা দশর্ন পূbর্ ক sীয় pভু 
সমীেপ িবjাপন কেরন। aিধকn মীরজাফেরর সিহত kাiেভর েগাপনীয় aিভসিn 
সংsাপেন নবকৃ i uেদয্াগী িছেলন। ei aিভসিn েহতু িসরাজuেdৗlার সbর্ নাশ হয়। 

 
aনnর মীরকােশেমর সিহত যুd uপিsত হiেল িতিন আতামs সােহেবর সিহত থািকয়া 
বৃিটশ পেk িবেশষ সাহাযয্ কেরন। ei সময় িতিন যুdেkেt aিতশয় পীিড়ত 
হiয়ািছেলন। kাiভ সােহব েয সমেয় pয়ােগ শাহ আলেমর সিহত সিn সংsাপন 
কেরন, েসi সমেয় নবকৃ  মুিn িবেশষ uপকাের লািগয়ািছেলন। aেযাধয্ািধপিত 
সুজাuেdৗlার সিহত সিnর সমেয় তাঁহার কmর্ kশলতা িবিশ  েপ সpমাণ হয়। 
বারাণসীপিত বলবn িসংহ o েবহােরর রায় রাঁয়া িসতাব রােয়র সিহত বেnাবs কােলo 
মুিn মহাশয় pকৃ  পির ম কিরয়ািছেলন। গভণর্র েভেরল  সােহব রিচত বা ালা েদেশর 
aবsা বণর্না gেn তাঁহার িবষেয় e প িলিখত আেছ, মীরজাফেরর সুবাদারী পূেbর্  
নবকৃ  iংরাজ পেk িনরিতশয় uৎসাহ সহকাের পkতা কিরয়ািছেলন। মীরকােশেমর 
সিহত যুd uপিsত হiেল েয পযর্য্n uk সুবাদার e pেদশ হiেত রীভূত না 
হiয়ািছল েস পযর্য্n িতিন েমজর আতামs সােহেবর সে  িছেলন। iংরাজ পেk তাঁহার 
aনুরাগ o কাযর্য্ ৈনপুণয্ দশর্েন লডর্  kাiভ তাঁহােক কিমিটর মুৎসুিd পেদ িনযুk কেরন। 
e পেদ িতিন েভেরল  সােহেবর িটpনী—“নবকৃ  গভণর্েরর মুৎসুিd িছেলন” e কথা 
বলােত েবাl সােহেবর ম হiয়ােছ—“কিমিট e েদশীয় রাজা রাজরািদেগর সিহত 
রাজকীয় কাযর্য্ সmn করণাথর্ তাঁহােক আপনািদেগর pিতিনিধ েপ িনযুk কিরয়ািছেলন। 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   53 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

 
iং 1765 aেb মুিn নবকৃ  লডর্  kাiেভর সিহত pয়ােগ গমন কিরেল শাহ আলম 
পাd শাহ তাঁহার pিত সn  হiয়া িহঃ 1179 aেbর 2রা েশাoয়াল তািরেখ রাজাবাহা র 
o মসনব o হাজারী uপািধসহ িবিবধ সmানসূচক রাজpসাদ pদান কেরন। সmাট েসi 
িদবস তাঁহার agজdয়েক রায় o মসনব eকহাজারী uপািধ pদান কেরন। iহা বয্তীত 
নবকৃ  aেযাধয্ার নবােবর িনকট হiেত িবিশ েপ েখলয়ৎ o aনয্ানয্ সmম িচh pাp 
হন।  
 
aনnর লডর্  kাiভ কিলকাতায় িফিরয়া eকদা েকৗিnল গৃেহ বিসয়া নবকৃ েক সমুিচত 
েপ পুরsৃত কিরবার িনিমt sগণসহ পরামশর্ কিরেতেছন, eমন সময় আরকােটর নবাব 

েpিরত eকপt আিসয়া uপিsত হiল। লডর্  kাiভ নবকৃ েক ঐ পt পাঠ কিরেত 
আjা কিরেল িতিন েদিখেলন েয, তাহা তাঁহার aিন  েহতু িলিখত হiয়ােছ। aতeব 
িকছুকাল sb থািকয়া েস সমুদয় পাঠ কিরেলন। পেtর মmর্ , যথা:— 

 
“আমার মানস ei েয iংরাজ েকাmানীর সিহত িবgহ েশষ হiয়া uভয়তঃ সিn 
সংsাপন o pীিত pকাশ পূbর্ ক কালহরণ করা যাiেব, িকn েকাmানীর কাযর্য্কারক 
রাজা নবকৃ  আমার শt মিন িdন খাঁর সহচর মৃত েদoয়ান রামচরেণর পুt িবধায় 
psািবত সিn িবষেয় pিতবnকতা কিরেব। aতeব েয পযর্য্n রাজা নবকৃ  uk পদs 
থােক েস পযর্য্n শািn সংsাপন হoয়া সু র পরাহত।” 

 
লডর্  kাiভ পেtর মmর্  aবগত হiয়া রাজা নবকৃ েক িকছুকােলর জনয্ uk 
গৃহাভয্nের যাiেত aনুমিত কিরেলন। েসখােন িতিন মহাস িচত িচেt িচnা কিরেত 
লািগেলন, eikেণi আিম কmর্ চুয্ত হiব। লডর্  kাiভ িকছুকাল সহকারীগেণর সিহত 
কেথাপকথন কিরয়া রাজা নবকৃ েক পুনরায় আhান পূbর্ ক কিহেলন—“তুিম আমােক 
িকজনয্ e কাল পযর্য্n িবjাপন কর নাi েয, তুিম ei pকার সmাnবংেশ জngহণ 
কিরয়াছ? েকাmানী েতামার কmর্ ৈনপুেণয্ aেনক uপকার pাp হiয়ােছ িকn েতামার 
বংশ মযর্য্াদার িবষেয় aনিভj থাকায় আমরা েতামার যথােযাগয্ সmান pদশর্ন কিরেত 
পাির নাi। ei িদন হiেত েতামােক মহামিহম েকাmানীর েদoয়ানী পেদ aিভিষk 
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কিরলাম—aতঃপর aিতশীঘ্র uপযুk মত uপািধ o েখলয়ৎ pভৃিত pদান করা 
যাiেব।” 

 
iং 1766 aেb লডর্  kাiভ শাহ আলম পাd শােহর িনকট হiেত নবকৃে র জনয্ 
দশহাজারী o মহারাজা uপািধ pদানীয় সনn আনাiয়া তাঁহােক পুরsৃত কেরন। যথা— 

 
সনn 

  
তৎpদােনাপলেk লডর্  মেহাদয় িবলাতীয় কtৃর্ পেkর aিভমতানুসাের তাঁহােক 
পারশয্াkরমালা o uk মেহাদয় eবং েকাmানীর aিভjান aথর্াৎ মুkট o 
astািদখিচত sণর্পদক pদান কেরন। তাহােত তাঁহার সাধুতা eবং কৃতjতার িবsর 
pশংসাবাদ িলিখত আেছ। যথা— 

 
মুdা 

  
uk sণর্পদক বয্তীত িতিন েকাmানীর পk হiেত দশ পচর্ ার েখলয়ৎ আর তার 
সmানসূচক পুরsার pাp হন—েস সকেলর বণর্না বা লয্ মাt। তাঁহার গৃহdাের িসপাহীর 
পাহারা িনযুk হয় o তাঁহার বয্য় িনbর্ াহ িনিমt মািসক i সহs টাকা তংখা িনিdর্  হয়। 
রাজা নবকৃ  িমনিত পূbর্ ক uk তংখা gহেণ aসmত হন। িতিন লডর্  বাহা েরর 
aনুgেহর pিত ধনয্বাদ পূbর্ ক কিহেলন,—আপনার pসাদাৎ আমার িকছুর aভাব নাi, 
aতeব aনথর্ক েকাmানীর েকাষ হiেত eতািধক aথর্াকষর্ণ করা আমার কtর্ বয্ নেহ।” 

 
লডর্  kাiভ তাঁহার ei uিkেত সn  হiয়া uk মািসক বৃিt তাঁহার পুt েপৗtািদ kেম 
িনিdর্  কিরয়া তাঁহার হs ধিরয়া হিsর uপর আেরাহণ করাiেল সভাভ  হiল। মহারাজা 
নবকৃ  মহা আড়mের গভণর্েম  হাuস হiেত sগৃেহ pতয্াগমন কেরন। কিলকাতায় 
েস প ঘটা ব কাল হয় নাi। 

 
ei sেল iহাo বkবয্ েয, েগািবnপুের নূতন গর্ িনmর্ াণ aবধািরত হiেল েসখানকার 
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aনয্ানয্ পিরবারিদেগর নয্ায় বয্বহtর্ া পিরবারo sান  হiয়া তাহার পিরবেtর্  
আড়পুলীেত দশ িবঘা ভূিম o বাটীর মূলয্ 5000 টাকা pাp হন। িকn আড়পুলীেত ভূিমর 
pিত রামসুnর বয্বহtর্ ার িবরাগ থাকায় 1763 aেb সুতালুিটেত eক িবঘা ভূিম o eকিট 
বাটী kয় কিরয়া বসিত কিরেলন। ঐ বাটী পূেbর্  রামশ র েঘােষর িছল—ঐ ভূিমখ  
মালকm নামক েকান সােহেবর ঋণ পিরেশাধাথর্ িবkীত হয়। ঐ বাটীi েশাভাবাজারীয় 
রাজবাটীর আদয্sান। মহারাজ নবকৃ  aনুমান 1764 aেb uk pাসাদ ে ণী িনmর্ াণ 
করাiেত আরm কিরয়া 1780 aেb তাহা সমাp করান। ei sান পূেbর্  “পবনাবাগ” 
নােম খয্াত িছল। শ র েঘােষর বাটীর চতুিdর্ েক িতিন pথমতঃ িবংশিত িবঘা ভূিম kয় 
কিরয়া তাহােত ঠাkরবাটী, েদoয়ানখানা o anঃপুর pভৃিত িবিবধ খ  িনmর্ াণ করাiয়া 
aবিশ  ভূিমেত uদয্ান sাপন কিরেলন। ei সমs eখন রাজা রাধাকােnর সmিt। আর 
িতিন রাsার দিkণ ধাের আরo 16 িবঘা kয় পূbর্ ক েয pাসাদ ে ণী িনmর্ াণ করান, 
েসখােন eখন রাজা িশবকৃ  o তৎ াতৃগণ বসিত কিরেতেছন। পুরাতন বাটীেত েয 
নবরt রিহয়ােছ, তাহা মহারাজা নবকৃে র pধান মিহষী কtৃর্ ক pিতি ত হয়। ei 
েশাভাবাজার রাজবাটীর পtন aবিধ eকাল পযর্n তাহােত কত কত নবাব, সুবাদার রায় 
রাঁয়া, রাজা pভৃিত o লডর্  kাiভ হiেত লডর্  aকলয্া  পযর্n গভণর্র েজনােরলগণ 
পদাপর্ণ পূbর্ ক তাহার সmম বৃিd কিরয়ােছন। aিধকn a ািলকা ে ণীেত ব কাল পযর্য্n 
গভণর্েমে র aেনকােনক কাযর্ালয় uk মহারাজার সদসয্তার aধীেন বtর্ মান িছল। 
যথা—মুিn দফতর, আরজ েবিগ দফতর, 24 পরগণার তফশীল দফতর, জািতমালা 
কাছারী; 24 পরগণার মাল আদালত eবং েকাmানীর ধনেকাষ—েস সময় iহা মিণ 
দাম নােম খয্াত িছল। 

 
1767 aেb লডর্  kাiভ িবলাত যাtা কিরেল পর েভেরল  সােহেবর শাসন সমেয় 
মহারাজা নবকৃ  রাজকীয় বয্াপার িনbর্ ােহর েদoয়ানী পেদ িকছুকাল aবিsত আেছন, 
eমন সময় তাঁহার মাতৃিবেয়াগ হiল। মহারাজা নঃ ভূত নঃ ভািব আড়mের তাঁহার 
আদয্কৃতয্ সmn কেরন। তাহােত শtবগর্ েকৗিnেলর েকান েমmরেক কেহ—“রাজা 
নবকৃ  মাতৃ ােd আপনার সbর্ sাn কিরয়া sীয়াধীন েকাmানীর েকাষ হiেত ব  লk 
ভাি য়া কা ালী িবদায় কিরেতেছন।” 
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েমmর মেহাদয় েসi কথায় িব াস কিরয়া েভেরল  সােহবেক িবjাপন কেরন। aনnর 
াdশািn পের রাজা নবকৃ  গভণর্র সােহেবর সিহত সাkাৎ কিরেল সােহব রহসয্ ছেল 

বিলেলন—“আিম িনলাম তুিম িনbুর্ িdতাপূbর্ ক েতামার মাতৃ ােd আপনার সbর্ s 
িবন  কিরয়াo kাn না হiয়া েকাmানীর কেয়ক লk টাকা নািক aপচয় কিরয়াছ।” 
রাজা তাহা বণমাt েমেঝর uপর চািব ধিরয়া িদয়া কিহেলন—“ei দে i জৈনক 
কাuিnেলর েমmর আমার িনnাবাদকেক সে  লiয়া িগয়া মিণ দাম পরীkা পূbর্ ক 
বািক বুিঝয়া লuন।”  
 
েভেরল  সােহব ব তর সাntনা বােকয্ তাঁহােক শাn কিরেত েচ া পাiেল রাজা 
কিহেলন—“আমার চিরt kালনাথর্ রাজেকাষ পরীkা করা িনতাn pেয়াজন হiয়ােছ।” 

 
েভেরল  সােহব পুনbর্ ার কিহেলন—“আিম িন য় জািন েকাষ মেধয্ সামানয্মাto 
বয্িতkেমর সmাবনা নাi। আিম েতামার সcিরtতার pিত সেnহমাt রািখ না।” 

 
তাহার utের রাজা কিহেলন—“েয পযর্য্n uk েকাষ পরীkা না হiেব েস পযর্য্n 
আপনার eবং আমার চিরেtর uপর কল  আেরািপত হiেব। পিরেশেষ রাজার dাঢর্ য্ েহতু 
েভেরল  সােহব aগতয্া uk েকাষ পরীkা িনিমt জৈনক েমmরেক েpরণ কিরেলন। 
িতিন পরীkােn গভণর্র সােহবেক কিহেলন—“েকাmানীর তহিবেলর কড়াkািn মাt 
গরিমল নাi—বরং তnেধয্ রাজার িনজ িহসােব 7 লk টাকা আমানৎ আেছ।” েভেরল  
সােহব uহােত লিjত হiয়া kমা pাথর্না পূbর্ ক রাজার হেs পুনরায় চািব pদান কিরেল 
িতিন তাহা পুনg র্হেণ asীকার কিরয়া কিহেলন—“যখন আমার িব েd তহিবল ভ  
করেণর aিভেযাগ uপিsত হiয়ািছল, আপিন তখিন আমােক কারা d কিরেত 
পািরেতন িকn তাহার পিরবেtর্  আপিন আমার pিত যেথ  aনুgহ কিরয়ােছন। িকn 
e প aনুgহ pেতয্ক গভণর্র আমার pিত pদশর্ন কিরেবন—eমন সmাবনা নাi। aতeব 
েকাmানীর বাহা েরর aধীেন আিম েয সকল তর কােযর্য্র ভাের দায়ী আিছ, 
েসiসকল ভার হiেত ekেণ মুk হi—ei আমার pাথর্না।” 
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পর িদনi রাজা sীয় বাটী হiেত সমুদয় দফতর uঠাiয়া আিনয়া গভণর্র সােহেবর সমীেপ 
েসi সকল pদান পূbর্ ক রাজ-কাযর্য্ হiেত aবসর gহণ কিরেলন। 

 
রাজা নবকৃ  iংরাজিদেগর pাচীন সমািধsাপেনর ভূিম বয্তীত তৎসংলg aিতিরk 6 
িবঘা জিম েস জনs কািথ াল গীjর্ া িনmর্ ােণর িনিমt pদান কেরন। ei sােন পূbর্ তন 
েগর্র astালয় িছল। েস সময় iহার মূলয্ 45000 টাকা িন িপত হয়। িতিন eক লk 
টাকা বয্েয় েবহালা হiেত kলিপ পযর্য্n aনূয্ন 16 েkাশ পথ িনmর্ াণ কিরয়া েদন—তাহা 
eখন রাজার জা াল নােম খয্াত আেছ। iহা বয্তীত েশাভাবাজার রাজবাটীdেয়র মধয্বt  
বtর্ িনmর্ ােণo িতিন pচুর aথর্ বয্য় কেরন, কারণ ঐ বেtর্ র জনয্ সমিধক মূলয্ িদয়া ভূিম 
kয় কিরেত হiয়ািছল। িতিন জীবৎমােন sীয় বয্েয় pিত বৎসর ঐ পেথর সংsার 
করাiেতন।  
 
রাজা নবকৃ  iং 1780 aেb বdর্ মান েজলার বেnাবিs ভার gহণ পূbর্ ক মহারাজা 
েতজচnd বাহা েরর apাp বয্বহার কাল পযর্য্n তাঁহার িবষয় রkণােবkেণ িনযুk হন। 
তাহােত sীয় েকাষ হiেত 8,74,720 টাকা pদান পূbর্ ক বdর্ মানািধপিতর aিধকার রkা 
কিরয়া পিরেশেষ kেম kেম তাহা পিরেশাধ কিরয়া লন। িতিন sীয় েনৗপাড়া নামক তালুক 
েকাmানীেক pদান পূbর্ ক তাহার পিরবেtর্  সুতালুিট, েহাঁগলkিড়য়া o বাগবাজার pভৃিত 
েকাmানীর সােবক জিমদার পু ষানুkেম েভাগািধকার কিরবার kমতা pাp হন। iহােত 
eেদশীয় ধনীমাti pায় রাজা নবকৃে র pজা হoয়ায় aপমান jােন eকবােকয্ তাঁহার 
িব েd গভণর্েমেn ei aিভেযাগ uপিsত কিরেলন েয, নূতন ভূsামী তাঁহািদেগর uপর 
aতয্n aতয্াচার আরm কিরয়ােছন। aতeব তাঁহারা তাঁহার িনকট কর pদান না কিরয়া 
পূbর্ ৎ গভণর্েমেnর িনকট তাহা pদান কিরবার pাথর্না কেরন। েস সমেয় েরেভিনu 
েবােডর্ র aধয্kগণ সকেলi েকৗিnেলর েমmর হoয়ায় pাথ িদেগর ধৃ তা বুিঝয়া ei 
আেদশ িবধান কিরেলন; তাঁহািদেগর aিনবাযর্য্ icা ei েয pাথর্েকরা রাজা নবকৃে র 
িনকট pদান কিরেবন। েকান েপ েকহ iহার িবপযর্য্য় কিরেত পািরেবন না। 

 
রাজা নবকৃ  eকজন agগণয্ পি ত-বnু িছেলন। বা ালােদেশর o পি ম pেদেশর 
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pিসd bাhণ পি েতরা তাঁহার সভাs হiেতন। সুিবখয্াত জগnাথ তকর্ -প ানন eবং 
বােণ র িবদয্াল ার তাঁহার সভােশাভেনর pকৃ  রt িছেলন। সভােত নানা শাst িবষয়ক 
বাকিবত া uপিsত হiেল তাহােত যাঁহারা জয়লাভ কিরেতন, তাঁহািদগেক রাজা আশার 
aতীত পুরsার pদান কিরেতন। িতিন ভারতবেষর্র নানােদশ হiেত ব মূলয্ লর্ভ 
সংsৃত o পারশয্ gnসকল আিনেত বয্েয়র aবেশষ রািখেতন না। েসi সকল gেnর 
সুচা  akর মালার pিতিলিপ করােত তাঁহার িবষয় িবভবািদর মেধয্ ঐ সকল gn aতুলয্ 
o aমূলয্ েপ পিরগিণত হiয়ােছ। 

 
িতিন েতৗযর্য্িtেকর eকজন agগণয্ েpিমক িছেলন। েকান কােযর্য্াপলk হiেল র-
রাnরবt  রাজনয্বেগর্র সভা হiেত গায়ক গািয়কাগণ েশাভাবাজােরর রাজ িনেকতেন 
আিসয়া ণ pদশর্ন পূbর্ ক যথােযাগয্ পুরsার লােভ পিরতু  হiয়া যাiত। 

 
iহার uপর তাঁহার েপৗt রাজা রাধাকােnর সিহত রামকাn িসংহ েচৗধুরী নামক কায়s 
েগা ীপিতর কনয্ার পিরণয় সmাদন o ত পলেk িবsর বয্েয় ঘটক kিলেনর eক-যাi 
করােত সকেল তাঁহােক েগা ীপিতেt বরণ কিরয়া তদবিধ সbর্ ােg মালয্ চnন pদান 
কিরেত লািগেলন। 

 
রাজা নবকৃ  কত বড় ধনবান হiয়া uিঠয়ািছেলন তাহার যিদo ব  াn আেছ িকn 
তnেধয্ িনmিলিখত িবষয়িট সাধারেণর মেধয্ সুpাপয্ নেহ। েমজর আতামs সােহব eকদা 
মীরকােশেমর সিহত যুd কিরেতেছন eমন সমেয় iংরাজ িশিবের িলর aনটন হiেল 
রাজা নবকৃ  সােহবেক বিলেলন “আমার সে  eত েরৗপয্ মুdা আেছ েয েস িল ব kণ 
পযর্য্n িলর কাযর্য্ কিরেত পাের।” 

 
েমজর সােহব নবকৃে র aিভমেত uk মুdারািশ বষর্ণ পূbর্ ক েসিদন যুেd জয়লাভ 
কিরয়ািছেলন।  
 
েগািবnপুেরর গর্ িনmর্ াণ কােল মৃিtকা খনন কিরেত েবদনাগর akরাি ত eক খ  
তাmপt pকাশ পাiেল েহি ংশ সােহব রাজা নবকৃ েক তাহার aথর্ udার কিরবার ভার 
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aপর্ণ কিরেলন। রাজার aনুমতয্ানুসাের জগnাথ তকর্ প ানন তাহার aথর্jাপন কিরেল 
জানা েগল, তাহা রাজা রামচেndর কৃত eক খ  দানপt। রাজা জগnাথ তকর্ প াননেক 
গভণর্র েজনােরেলর িনকট লiয়া যাiেত uদয্ত হiেল ভ াচাযর্য্ েmেcর দান gহণ 
আশ ায় তাহােত িবরত হiেলন। বােণ র িবদয্ার ারেক কিহেল িতিনo uk আপিt 
কিরেলন। পিরেশেষ রাধাকাn তকর্ বাগীশ নামক জৈনক পি ত সmত হiয়া মহারাজার 
সিহত েহি ংশ সােহেবর িনকট uপিsত হiয়া aথর্ কিরয়া িদেল সােহব তাঁহােক 
কিলকাতার পা র্বt  eক সহs িবঘা ভূিম পুরsার কিরেলন। 

 
ei সমেয় মহারাজ নবকৃে র খয্ািত pিতপিtর কথা িক uেlখ করা যাiেব। পালর্ােম  
মহাসভায় েহি ংশ সােহেবর পরীkাকােল লডর্  থেলর্া সােহব তাঁহার িবষেয় ei প uিk 
কেরন—“নবকৃ  েহি ংশ সােহেবর পারসয্ িশkক িছেলন। েস সমেয় তাঁহারা uভেয়i 
েযৗবন pাp। নবকৃে র ekেণ েয aতুয্cপদ, সmান o aতুল ঐ যর্য্ pভৃিত হiয়ােছ, 
তাহা েহি ংেশর সিহত তাঁহার সংেযােগর uপরi িনভর্ র কিরয়ােছ; েযেহতু তddারাi 
িতিন লডর্  kাiেভর িনকট পিরিচত হন ফেল kাiেভর শাসনকাল পযর্n মহmদ েরজা খাঁ 
বয্তীত নবকৃে র তুলয্ রাজকীয় পরাkম o লাভ সূচক পদধারণ িবষেয় আর েকহi 
তাঁহার তুলয্ িছল না। 

 
ei েপ মহারাজা নবকৃ  aতুিলত খয্ািত pিতপিt, ধন সmিt o সুখ সেmাগাnর 
sাবর-asাবর িবপুল িবষয় sীয় utরািধগেণর pিত পিরতয্াগ পূbর্ ক iংরাজী 1797 
aেbর 22েশ নেভmর তািরেখ মানবলীলা সmরণ কিরেলন। 

 
মহারাজা নবকৃ  sীয় পুtরেt চিরতাথর্ না হoয়ায় ৈনরাশয্ বশতঃ িহnুদায় মেত sীয় 
agজ রামসুnর বয্বহtর্ ার পুt েগাপীেমাহনেক েপাষয্পুtেt gহণ কেরন িকn পুt 
pিতgেহর পর তাঁহার eক ঔরস পুt জn gহণ কিরেলন—তাঁহারi নাম রাজা রাজকৃ । 
রাজা নবকৃে র মৃতুয্র পর িবষয় িবভাগ লiয়া uভয় াতার dnd uপিsত হiেল সুpীম 
েকােটর্ র িবচাের তাহার িন িt হয়—তদনুসাের uভয় াতা তুলয্াংশ pাp হন। 

 
েগাপীেমাহন েদব েকৗিnেলর েমmর sবs সােহেবর pথমতঃ েদoয়ান িছেলন তৎপের 
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pধান েসনাপিত সয্র েজমs িরেবট কাণর্ক সােহেবর েদoয়ানী কিরয়া পিরেশেষ গভণর্র 
েজনােরল সয্র জn ময্াk ফারসn সােহেবর েদoয়ান পদ ধারণ কেরন। িতিন sীয় কtর্ বয্ 
সুচা েপ িনbর্ াহ কিরয়া pভুিদেগর িpয় হiয়ািছেলন। uk মহাশয় পারশয্ িবদয্ায় 
বুয্ৎপn িছেলন eবং সংsৃত নয্ায়ািদ দাশর্িনক শােst e প kশাst pিমত সুতীk বুিd 
ধিরেতন েয েস সমেয়র pধান pধান ৈনয়ািয়কগণ েয সকল কিঠন kট uপিsত কিরেতন 
িতিন aনায়ােস েস সকেলর মীমাংসা কিরয়া িদেতন। iuেরাপীয় ভূেগাল o খেগাল 
িবদয্ার pিত তাঁহার িবেশষ aনুরাগ িছল। ঐ iিট শােst তাঁহার িক প পারদিশর্তা িছল 
তাহা iহােতi pকাশ পাiেতেছ েয িতিন sীয় aধীনs কািরকরিদেগর dারা ভূম ল 
নkt ম েলর pিতকৃিত িনmর্ াণ করাiয়ািছেলন। িতিন pেতয্ক বষর্, মাস, িদন, বার, িতিথ 
pভৃিত pদশর্নীর আর eকিট যেntর সৃি  কিরেতিছেলন িকn তাহা সমাp কিরয়া যাiেত 
পােরন নাi। েগাপীেমাহনo রাজা নবকৃে র নয্ায় ণী jানী o গায়ক গািয়কািদেগর 
মেধয্ পুরsার িবতরেণ কাপর্ণয্ কিরেতন না। তাঁহার িনরেপkতার e প খয্ািত িছল েয, 
েদশীয় েকান ভd পিরবাের aথবা aনয্ েকান sেল েকান pকার িববাদ িবসmাদ হiেল 
তাঁহােকi মধয্s েপ মানয্ কিরেতন। তাঁহার দান েশৗ তা সbর্ t িবখয্াত আেছ, তাঁহার 
মুখ  eমন গাmীযর্য্ ভাবাপn িছল েয িনরিতশয় dর্ ষর্ পু েষরাo তাঁহার িনকট গমন 
কিরেল সভেয় aবsান কিরেত বাধয্ হiল। 

 
লডর্  uiিলয়ম েবি  বাহা র তাঁহার কােছ সbর্ দাi aিত তর রাজকীয় িবষেয় 
পরামশর্ িজjাসা কিরেতন। তাহােত তাঁহার বুিdর ৈচkনয্ eবং aনুভব শিkর গভীরতা 
o ব দিশর্তা pভৃিত ণ গিরমা ে  িবিশ  েপ পিরতু  হiয়া 7 পচর্ া েখলেয়ৎ o 
aনয্ানয্ রাজpসাদ সহ রাজা বাহা র uপািধ pদান কেরন। iহা বয্তীত তাঁহার শরীর 
রkাথর্ ছয়জন শstধারী পুিলেশর pিত আjা aিপর্ত হiয়ািছল। রাজা েগাপীেমাহন েদব 
75 বৎসর বয়ঃkম বাং 1243 aেbর 3রা ৈচt তািরেখ পরেলাক গমন কেরন। 

 
রাজা েগাপীেমাহেনর eকমাt পুt রাধাকাn েদব। iিন 1705 শেকর 1লা ৈচt-িদবেস 
িসমুিলয়ােত sীয় মাতুল গৃেহ জngহণ কেরন। ei মহাশয় aিত al বয়েস 
িবদয্ানুসnােন aসাধারণ পির ম o uৎসাহ পরবশ গভণর্েম  হাuেস pথম েযিদন গমন 
কেরন েসi িদনi েখলেয়ৎ pাp হন eবং 1837 aেbর 10i জুলাi িদবেস লডর্  
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aকলয্া  বাহা র তাঁহােক 7 পচর্ া েখলেয়ৎ o ত পযুk মাoরা o সjাসহকাের রাজা 
বাহা র uপািধ pদান কেরন। রাজা রাধাকাn বাহা র সbর্ ােg iuেরাপীয় িনয়েম বা ালা 
বণর্মালা রচনা কেরন o পারশয্ ভাষা হiেত uদয্ান িবদয্া িবষয়ক eক gেnর iংরাজী 
aনুবাদ pকাশ কেরn িকn সbর্ ােপkা তাঁহার pধান কীিতর্  শbকldম নামক pিসd 
aিভধান। আরo ei মহাশয় েgট িbেটন o আয়ারলয্া  রেয়ল আিসয়ািটক েসাসাiিট 
নামক aিdতীয় িবjানািদ বুয্ৎপn মহাশয় ম লীর েমmর িছেলন। iহা বয্তীত িহnুকেলজ 
সংsাপেন সয্র হাiড ঈ  সােহেবর সিহত iিন িবিহত পির ম কিরয়ািছেলন। িবদয্া o 
বুিdমtার aপরাপর িনদশর্ন esেল pদশর্ন বা লয্ মাt। তাঁহার eতািধক ণেগৗরব েহতু 
কিলকাতায় pায় eমন েকান সদনু ান নাi যাহােত িতিন aধয্kতা বা সভাপিতt পদ না 
পাiয়ােছন। িনmিলিখত তািলকায় তাঁহার কিতপয় পেদর সমি  েদoয়া হiল:— 

 
িহnু কেলজ—িডেরkর। 

sুল বুক েসাসাiিট—েমmর।  
sুল েসাসাiিট—েমmর o েসেkটারী।  
আিসয়ািটক েসাসাiিট—েমmর।  
ব  ভাষানুরাগ সমাজ—েমmর।  
আসাম িট (চা) েকাmানী—েমmর।  
কিলকাতা কৃিষসমাজ—সহকারী সভাপিত।  
ভূময্িধকারী সভা—সভাপিত।  
ভারতবষ য় সভা—সভাপিত।  
িবnু েমে াপিলটন কেলজ—সভাপিত। 
িহnু িহৈতিষণী সভা—সভাপিত। 
ধmর্ সভা—সভাপিত। 

  
রাজা রাধাকাn বাহা র aিgপুরাণ সmত যািমনীর িdpহর হiেত যািমনীর িdpহর পযর্য্n 
24 েহারায় িদবা-িনশা িবভােগর িনয়ম pকাশ করােত েgট িbেটন o আয়লর্ে র রেয়ল 
আিসয়ািটক েসাসাiিট তাঁহােক uk সভায় aধয্kপদ ধারণাথর্ eক সু িত পt েpরণ 
কেরন।  
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শbকldম মহািভধােনর uৎপিt িবষেয় রাজা বাহা র আমার pিত েয পt েলেখন, 
তাহার eক sােন e প িলিখত আেছ:— 

 
“আমার ত ণাবsায় সংsৃত ভাষাধয্য়ন o পুরাণ বণ কােল সুকিঠন শb সমূেহর aথর্ািদ 
ঘিটত িটpনী িলিখয়া লiয়া sকীয় বয্বহারাথর্ িনেয়াগ কিরতাম, aনnর মানয্ সমুদয় েকাষ 
হiেত শb সংgহ পূbর্ ক eকt করত আকারািদ kকারাn িনয়েম eক সংsৃতািভধান 
pকাশ করেণর icা হiল; পের kেম kেম তাহা aিত বৃহৎ পিরমাণ হiয়া uেঠ যাহােত 
1743 শেক তাহার pথম খ  pকাশ কির eবং তাহার aথর্াৎ সpম খ  1773 শেক 
pচািরত হয়—iহার পিরিশ  eikেণ যnts রিহয়ােছ—aিত শীঘ্র pকাশ পাiেবক। 
েgট-িbেটন o আয়লর্ে র রেয়ল আিসয়ািটক েসাসাiিট ei শbকldমেক সংsৃত 
ভাষায় aিখলািভধান পেদ বাচয্ কিরয়ােছন, ei gn যখন pথম pকাশ কির তখন iহাi 
বাসনা িছল, sেদশীয় েলােকর সচরাচর বয্বহাথর্ iহা uপকাের আিসেবক; িকn সmpিত 
adুত মািনেতিছ েয, ভারবেষর্র eবং iuেরাপ o আেমিরকার সbর্  pেদশ হiেত 
pশংসা িলিপ আিসেতেছ।” 

 
ঠাkর বংশ 

 
ei বংেশর আিদ পু ষ জগnাথ ঠাkর যেশাহর িজলার anঃপািত...iশবপুর িনবাসী 
সুধারাম নামক জৈনক পি ত bাhণ ভূময্িধকারীর তনয়ার পািণপীড়ন করােত kল 
কলুিষত কিরয়া “িপবালী” aপবাদ pাp হন। তাঁহার বৃd pেপৗt প ানন ঠাkর 
েগািবnপুর gােম আিসয়া বাস কেরন। aতeব কিলকাতার unিত সমেয় িভnsানীয় 
মনুেষয্রা েয ঐ gােম আিসয়াi aিধকাংশ বসিত কিরেতন, তাহার িবলkণ pমাণ পাoয়া 
যাiেতেছ। eক সমেয় েগািবnপুরi কিলকাতার pধান বািণজয্ sল eবং সbর্ ােপkা 
জনাকীণর্ হiয়া uিঠয়ািছল। কালkেম iংরাজিদেগর সিহত প ানেনর আলাপ kশল 
হiেল তাঁহারা তৎপুt জয়রামেক 24 পরগণার রাজs আদায়ক আমীন পেদ িনযুk 
কেরন। জয়রাম েকান ভূসmিt স য় কিরেত পােরন নাi। ঐ জয়রােমর রাধাবlভ 
নামক জৈনক বংশধর েগাপীেমাহন ঠাkর pভৃিতর িব েd সুpীম েকােটর্  eক দায় 
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uপিsত কেরন। তৎসংkাn কাগজপt পােঠ জানা েগল েয কিলকাতা আkমণ কােল 
জয়রাম িকছু নগদ টাকা বয্তীত সbর্ sাn হiয়ািছেলন। িতিন ঐ টাকা েদবেসবায় aপর্ণ 
কিরয়া sীয় পুtিদগেক েসবােয়ৎ পেদ aিভিষk কিরয়া যান। 

 
জয়রােমর চাির পুt। েজয্  o কিনে র বংশেলাপ পাiয়ােছ। মধয্ম পুেtর নাম 
নীলমিণ—iিনi dারকানাথ ঠাkেরর িপতামহ। তৃতীয় পুেtর নাম দপর্নারায়ণ ঠাkর। iঁহার 
সাত পুt যথা—রাধােমাহন, েগাপীেমাহন, কৃ েমাহন, হিরেমাহন, েপয়ারীেমাহন, 
লাডলীেমাহন eবং েমািহনীেমাহন। ei সp াতা মেধয্ েগাপীেমাহন ঠাkর মহা িবখয্াত 
হন। iঁহার েসৗভাগয্সmদ o যেশাpভােব ঠাkর বংেশর েগৗরব চিndকা aিতশয় সমুjjল 
হiয়া uেঠ। েগাপীেমাহেনর ষড়তনেয়র মেধয্ pসnkমার ঠাkর ণ গিরমার সbর্ t 
সুpিতি ত হiয়ােছন। iংল ীয় রাজপু ষিদেগর িনকেট েয সকল মহাশেয়রা সbর্ ােg 
sাবর সmিt kয় কেরন তnেধয্ দপর্নারায়ণ ঠাkরo গণয্ হন। সুিবখয্াতা রাণী ভবানী 
রাজসাহী, িদনাজপুর, যেশাহর eবং র পুর pভৃিত েজলার aিধকাংেশ aিধকার রািখেতন। 
তাঁহার pাচীনt o aনয্ানয্ েহতু বশতঃ কাযর্য্ ৈশিথেলয্ বািক খাজানার দােয় ঐসকল 
ভূসmিtর িকছু িকছু aংশ িবkীত হiেত লািগল। সbর্ ােg utর s পপুর পরগণা 
দপর্নারায়ণ ঠাkর aিত al মূেলয্ kয় কেরন। iহার বাৎসিরক আয় 13,000 টাকা মাt 
িছল। kমশঃ র পুর, িদনাজপুর, রাজসাহী, যেশাহর eবং aনয্ানয্ sােনর ভূsামীিদেগর 
aিধকার নীলাম হiেত থািকেল েগাপীেমাহন ঠাkর eবং তাঁহার সেহাদেররা pচুর মূলয্ 
pদান পূbর্ ক েস সকল kয় কিরয়া aিত pিসd ভূময্িধকারী হiয়া uেঠন। 

 
 



র লাল  বেnয্াপাধয্ায় 

   64 |         কিলকাতা কlলতা 

 
 

a ম aধয্ায় 
 

কিলকাতার পুরাণ পlীিনণর্য়—িডিহ কিলকাতা—েগািবnপুর—
সুতালুিট—বাজার কিলকাতা:—বাগবাজার, েশাভাবাজার, 
চালর্সবাজার, েধাপাপাড়া বাজার, শয্ামবাজার, নূতনবাজার, 
হাটেখালা, বড়তলা বাজার, েহাঁগলkিড়য়া, বড়বাজার, েমেছাবাজার, 
েফৗজদারী বালাখানা, আmর্ ানীরাজার, মুগ হাটা, সেnাষবাজার, 
েতেরিট বাজার, লাল বাজার, ৈবঠকখানা, বাদা, িশয়ালদহ, 
েবিনয়াপুkর, পাগলাডা া, েটংরা, েদাল া, কালীঘাট, আিলপুর, 
েবলিডিড়য়া, টািলর নালা—িবলাতী চk হাবড়া—শািলখা। 

 
আমরা কিলকাতার pাচীনt সpাণপূbর্ ক ekেণ তৎসংkাn কেয়কিট পlীর িবষেয় িকছু 
বিলেতিছ। iহা dারা iহাi েদখা যাiেব েয কিলকাতার anঃপািত aেনক sােনর নাম 
িনতাn আধুিনক নেহ। নবাব িসরাজuেdৗlার আগমেনর aেনক পূbর্  হiেত ঐ সকল 
নাম পু ষ পরmরা pচিলত হiয়া আিসেতেছ। হলoেয়ল সােহব েগািবnরাম িমেtর 
িব েd েয সকল aিভেযাগ uপিsত কেরন, েসi সকল aিভেযাগ ঘিটত কাগজপt 
পােঠ pা k sানািদর সিবেশষ বৃtাn পাoয়া যায়। ফলতঃ তাহােত 1738 ab 
পযর্য্েnরi সংবাদ লb হয়—তৎপূেbর্ র সমাচার pাpবয্ নেহ। 

 
iংরােজরা কিলকাতায় বসিত পূbর্ ক তাহা চাির aংেশ িবভk কেরন। যথা—িডিহ 
কিলকাতা, েগািবnপুর, সুতালুিট eবং বাজার কিলকাতা। ei সকল pেতয্ক sােন 
বড়বাজাের eক eক কাছারী িছল িকn িডিহ কিলকাতার কাছারীেতi সমুদয় কাছারীর 
িহসাব িনকাষািদ হiত। ei চাির খে  সbর্ d 5472॥0 িবঘা জিম িছল, েকাmানী 3 
টাকা হাের কর আদায় কিরেতন। iহা বয্তীত েদবালয়, মসিজদ o গীjর্ া pভৃিতেত 733 
িবঘা পযর্n ভূিম িছল। েকাmানী তাহার কর gহণ কিরেতন না। আর িনmিলিখত কিতপয় 
পlী কিলকাতার সীমার মেধয্ থািকেলo েস িলর aিধকারীগণ করদান িবষেয় েকাmানীর 
aধীন িছেলন না। তাহােদর িববরণ:— 
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            িসমিলয়া...    1000 িবঘা  

           মল া...           800   ”  
           মৃজাপুর...    1000   ”  
           েহাগলkঁিড়য়া...      250   ”  
                      েমাট — 3050 িবঘা  
 

ei সকল িন র uভয় িবভােগ aনুমান 14,718 সংখয্ক বাটী িছল। পূেbর্ াk মত িবভাগ 
হiবার তাৎপযর্, ei েকাmানী েয ফাmর্ াণ পান, তাহােত eমন িনেdর্ শ িছল েয, তাঁহারা 
ভূময্িধকারীিদগেক সn  কিরয়া পুেbর্ াk sানািদ kয় কিরয়া লiেবন। iহােত িভn িভn 
ভূময্িধকারীর িনকট হiেত ভূিম kয় কিরেত হয় সুতরাং িভn িভn খ  িনিমর্ত হiল। েয 
সকল ভূময্িধকারী ভূিম িবkেয় পরা ুখ থািকেলন, তাঁহােদর aিধকার িনিমt 
েকাmানীেক কর িদেত হiত না। 

 
iং 1738 ab হiেত 1752 ab পযর্য্n েকাmানীর aিধকাের িনmিলিখত বাজার o হ  
সমূেহ িনmিলিখত আয় uৎপn হiয়ািছল:— 

 
েগািবnপুেরর গ  aথবা মি বাজার  — 169,921 টাকা  
হাট সুতালুিট o েশাভাবাজার  —   65,037     ”  
বাগবাজােরর হাট o বাজার, চালর্s বাজার,  
েধাপাপাড়াবাজার, হাটেখালাবাজার o খড়ুয়ােপাsা  —   23,271     ”  
বড়বাজার—pথম aংশ      —   33,091     ”  
বড়বাজার—িdতীয় aংশ     —   20,754     ”  
বড়বাজার—তৃতীয় aংশ     —   16,737     ”  
েগািবnপুেরর বাজার, েবগমবাজার o েগা তলাবাজার   —   23,407     ”  
লালবাজার o সেnাষবাজার     —     2,752      ”  
সুতালুিটর িনকম মহল     —   30,104      ”  
িডিহ কিলকাতার বাজার     —     9,150      ”  
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শয্ামবাজার o নূতনবাজার     —   34,920      ”  
জানবাজার o বড়তলা     —   11,421       ” 

    েমাট — 4,65,316  টাকা 
  
পিরিলিখত আেয়র সিহত eখনকার আেয়র তুলনা কিরেল adুত রেসর সীমা থােক 

না, aথচ ei পিরবtর্ ন 130 বৎসেরর মেধয্ হiয়ােছ। েকাmানী ei সকল হাট o 
বাজাের সকল pকার dেবয্র uপর কর gহণ কিরেতন। তাহা বয্তীত কাচ, িহ ুল, 
কলাiকর, কালাপািত, তামাk, গাঁজা, িসnুক, সীসা, চাসর, কােয়র, আতসবািজ, েখয়া 
pভৃিত নানাdবয্ o িবষেয়র িনিমt িভn িভn iজারা িবিল হiত—তাহােত সবর্সুd 1752 
aেb 65,599 টাকা uৎপn হiয়ািছল। ei নয্াযয্ আয় বয্তীত িনmিলিখত মত aিনিdর্  
uপাjর্ েন েকাmানীর িবsর আয় হiত। iহােত s i েবাধ হiেতেছ তাঁহারা 
েসকােলর জমীদারিদেগর নয্ায় aনয্ায় uপাjর্ েনর tিট কিরেতন না। 

 
aিনিdর্  uপাjর্ েনর তািলকা  
 

(1) বেstর uপর মা ল (2) জিরমানা (3) eেtালাদারীর তংখা (4) েনৗকা o সুলুপ 
িবkীর তংখা (5) দাস িবkেয়র তংখা (6) পা ােসলামী (7) েসােলনামার তংখা (8) ঋণ 
আদােয়র তংখা (9) ছাড় মােtর তংখা (10) বnকী কoয়ালার তংখা (11) িববাহ েসলামী 
(12) রসী েসলামী (13) সুলুম (14) মু রী আনা (15) সুরা রpানীর মা ল (16) uৎসব 
করেণর েসলামী (17) বাদয্করেণর েসলামী (18) ত ু ল রpানীর মা ল। 

 
iং 1746 aেbর জুন মােস িসkা eকটাকা িবঘাগাের খাজনা িদয়া নবdীপািধপিত pভৃিত 
ভূময্িধকারীগেণর িনকট হiেত iংরােজরা েবনীয়াপুkর, পাগলােড া, েট রা o েদাল া 
ei কেয়ক sান বেnাবs কিরয়া লন। ঐ কেয়ক sান জাননগর মে  িনিব  হয়। রাজা 
কৃ চেndর জৈনক েগামsা ঐ সকল sােনর anঃপাতী 42 িবঘা ভূিমর জনয্ েকাmানীর 
কােছ বািষর্ক েসলামী চািহয়া পাঠাiয়ািছল িকn হলoেয়ল সােহব গভণর্র ে ক 
সােহবেক েলেখন e প েসলামী িদেল েকাmানীর aপমােনর পিরসীমা থািকেব না—
aতeব তাহা না েদoয়া কtর্ বয্। iহা aেপkা আর কমলার চ লতার pকৃ  pমাণ িক 
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আেছ? েয কৃ চnd রােয়র ভৃতয্গণ েকাmানীর কােছ েসলামী pাথর্না কিরত, েসi 
কৃ চnd রােয়র utরািধকারীগণেক ekেণ েকাmানীর ভৃতয্ aথর্াৎ গভণর্র েজনােরল 
pভৃিতেক েসলাম pদান কেlo aনয্ েলােকর uপাসনা কিরেত হয়। 

 
পাঠক মহাশেয়রা uপিরিলিখত সংিkp িববরণ পাঠ কিরয়া িবেবচনা ক ন—eখন 
কিলকাতায় েযমন aেনক নূতন নূতন হাট o বাজারািদ psত হiয়ােছ—েতমিন 
কতক িল বািণজয্ sান eেকবাের িবলুp হiয়াo িগয়ােছ! যথা:—েবগম বাজার, 
েগা তলা বাজার iতয্ািদ। তেব আমরা েয সকল হাট বাজােরর কথা িলিখলাম, েস িল 
pথম aবsায় aিধকাংশ জ ল o জলাময় িছল। গ াতীেরi ভd েলােকরা বাস কিরেতন; 
তাহার pমাণ কিলকাতার বুিনয়াদী বড় মানুষ বিলয়া যাঁহািদগেক গণয্ করা যায়, তাঁহােদর 
সকেলরi আদয্ িনবাস আিজo গ াতীের বtর্ মান রিহয়ােছ। eখন কিলকাতার মধয্ভােগ 
েশেঠর বাগান, কলাবাগান, েজাড়াবাগান, েচারবাগান pভৃিত েয সকল জনাকীণর্ sান  
হয়, পূেbর্  েস সকল sান আধুিনক েবলগািছয়া, ulািডি , গড়পার, pভৃিত sােনর নয্ায় 
uদয্ানময় পlী িছল। েস সময় েমছুয়া বাজার aিত িনmভূিম িছল। eখনo সমুেdর 
aেপkা তাহার ucতা 8 িফেটর aিধক নেহ। েফৗজদারী বালাখানা নামক pিসd বাটীেত 
েস সমেয় গলীর মুসলমান শাসনকtর্ া বাস কিরেতন। 

 
আরমানীরা কিলকাতা সংsাপেনর pারm হiেত ei নগের aবিsিত কিরেতেছ, সুতরাং 
আরমানী েটালা pাচীন sান মেধয্ গণনীয়। তাহািদেগর নািজরথ নামক ekেণ েয গীjর্ া 
রিহয়ােছ, তাহা 1724 aেb pিতি ত হয়—তাহার পূেbর্  চীনাবাজাের তাহািদেগর eকিট 
kুd ধmর্ ালয় িছল। আরমানীরা pথম aবsায় iংরাজিদেগর েগামsািগির কাযর্য্ কিরত। 

 
আধুিনক iuেরাপীয়িদেগর মেধয্ পতুর্ গীেজরা eেদেশ সবর্ােg আগমন কের। iং 1530 
aেb তাহারা েগৗড়নগরীয় ভূপিতর aধীেন ৈসনয্ পিরচালনািদ কাযর্য্ কিরত। চাণর্ক সােহব 
কtৃর্ ক কিলকাতা pিতি ত হiবার পেরi তাহারা মুগ হাটায় আিসয়া বসিত কের। পূেbর্  
পতুর্ গীজেদর eমন pা ভর্ াব িছল েয eেদশীয় েলােকরা iuেরাপীয় মােtর সিহত 
কেথাপকথেন পতুর্ গীজ ভাষা বয্বহার কিরেতন—েসজনয্ iংরাজ, ফরাসী, oলnাজ o 
দীেনমার pভৃিত সকল জাতীয় সােহবিদগেক ঐ ভাষা িশkা কিরেত হiত। আিজo iহার 
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pমাণ s প বা ালা ভাষায় aেনক পতুর্ গীজ শb সংেযািজত হiয়া িগয়ােছ, যথা:—
জানালা, isাবন, েকনারা, বারা া, িসয়ঁর, পাঁo iতয্ািদ। িকn িক আেkেপর িবষয় 
eকসমেয় যাঁহারা ধরা মেধয্ aিত ধনয্মানয্ িবেশষতঃ eেদেশ iuেরাপীয়িদেগর মেধয্ 
agগণয্ িছেলন, তাঁহােদর বংশধর, বংশধরীগণ aধুনা বাবুিcর্  o আয়ার কাজ কিরয়া uদর 
েপাষণ কিরেতেছ। 

 
iং 1788 aেb িতেরটা নামক eকজন ফরাসী কtৃর্ ক িতেরটা (েতিরিট) বাজােরর সৃি  
হয়। ঐ সােহব েকাmানীর রাsা o iমারেতর সুpীমেটে  িছেলন। তাঁহার সমেয় ঐ 
বাজার হiেত মািসক 3800 টাকা আয় হiত। পের েতিরিট সােহব েদuিলয়া পিড়েল 
তাঁহার utমণর্গণ ঐ মূলয্ িনdর্ ারণ পূbর্ ক ঐ বাজার লটারী dারা িবkয় কেরন। েতেরিট 
বাজােরর aনয্ধাের oেয় ন নামক eকজন uদয্মী, দাতা, সদাশয় সােহেবর বসতবাটী 
িছল। িতিন pিতমােস কিলকাতা নগরীর ঃখী েলাকিদগেক sহেs 1600 টাকা দান 
কিরেতন। 

 
লালবাজার হiেত লালগীjর্ ায় গমনীয় েয বtর্  eখন িমশন েরা নােম খয্াত হiয়ােছ, 
তাহা পূেbর্  েরাপoয়াক নােম pিসd িছল। iং 1768 aেb uk গীjর্ া িকলর্া ার সােহব 
কtৃর্ ক pিতি ত হয়। ei গীjর্ া aেপkা iংরাজিদেগর আর েকান গীjর্ া পুরাতন 
নেহ—eজনয্ সােহবরা তাহােক পুরাতন গীjর্ া বেলন। ঐ গীjর্ ার পূেbর্  পুরাতন গর্ 
মেধয্ েয গীjর্ া িছল, তাহা মুসলমােনরা ভ  পূbর্ ক eক মসিজদ িনmর্ াণ কিরয়ািছল। 
িকলর্া ার সােহব adর্ লk টাকা বয্য় কিরয়া লালগীjর্ া িনmর্ াণ করান। েসi বয্য় িনবর্াহ 
িনিমt িতিন sীয় বিনতার aল ারািদ িবkয় কিরয়ািছেলন। 

 
iংরাজী গত শতাbীেত লালিদিঘ নগেরর মধয্sল বিtর্ নী বিলয়া িবখয্াত িছল। iহােতi 
তখনকার নগেরর পিরসর েকমন িছল, তাহা িবলkণ দয় ম হiেব। ei লালিদিঘ 
খনেনর িদন িনণর্য় হয় না। েকান pাচীন gnকার 1702 aেb েলেখন েয, কিলকাতার 
গভণর্র সােহেবর ফলমূল স য়ােথর্ eকিট uদয্ান o মৎসয্ েযাগাiবার িনিমt কেয়কিট 
পু িরণী আেছ। েবাধহয় লালিদিঘ তnেধয্ েকান eক পু িরণী হiেত পাের, কারণ pাচীন 
েলখেকরা তাহােক “মৎসয্ পু িরণী” বিলয়া uেlখ কিরয়ােছন। 
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iং 1787 aেb পাতিরয়া গীjর্ া pিতি ত হয়। ei গীjর্ া িনmর্ ােণর িনিমt রাজা নবকৃ  
ভূিম বয্তীত িtশসহs টাকা দান কেরন। ভgাবs েগাড়নগর হiেত চালর্স gা  সােহব 
মাবর্ল o aনয্ানয্ pকার মূলয্বান psর আনাiয়া uk ধmর্ াগােরর েশাভা বৃিd কেরন। ei 
গীjর্ ার pা েণ কিলকাতার pিত াতা জব চাণর্ক সােহেবর সমািধ রিহয়ােছ। 

 
নূতন গভণর্েম  হাuস িনmর্ ােণর পূেbর্  eখন েয sেল ে জির রিহয়ােছ, েসi sােনi 
পুরাতন গভণর্েম  হাuস িছল। oয়ােরন েহি ংশ সােহব uk kুd গৃেহ aিধবাস 
কিরেতন িকn তাঁহার পtী েহি ংশ ীট নামক বtর্  পা র্বt  েয বাটীেত aধুনা বাণর্ 
েকাmানীর aিফস রিহয়ােছ েসi বাটীেত aবsান কিরেতন। বtর্ মান ে জরী বাটী টম, i, 
kটর্  সােহব কtৃর্ ক িনিmর্ ত হয়।  

 
iং 1792 aেb টাuন হল িনmর্ াণারm হয়। uহা িনmর্ াণকেl েয সভয্ হiয়ািছল, তাহােত 
সয্র uiিলয়ম েজাn মেহাদয় সভাপিতর আসন gহণ কেরন। uk a ািলকার িনিমt 
iuেরাপীয় o eেদশীয় ধনীগণ aথর্দান কেরন। টাuন হেলর পূেbর্  ঐ sােন েয বাটী িছল 
সুpীম েকােটর্ র িবচারপিত হাuড সােহব 1200 টাকা মািসক ভাড়া িদয়া তাহােত বাস 
কিরেতন। 

 
সtর বৎসরািধক হiল কসাiেটালা, িখিদরপুর pভৃিত শাখা নগেরর নয্ায় গণনীয় িছল। 
eকশত বৎসর হiল তাহা জ লময় হoয়ায় েসখােন aিত al েলাক বাস কিরত। 1780 
ab পযর্n বষর্াকােল েসখানকার পথ েঘারতর পি ল হiবার িনিমt েলােকর গমনাগমন 
রিহত হiত। 

 
aধুনা েয বাটীেত পুিলশ রিহয়ােছ ঐ বাটীেত বিণক রাজ জn পামার সােহব বাস 
কিরেতন। iঁহার িপতা েহি ংশ সােহেবর েসেkটারী িছেলন। জn পামার সােহব aিতশয় 
দানশীল o uদার sভাব হoয়ায় তাঁহার “বিণকরাজ” uপািধ িবখয্াত হয়। iিন 1836 
aেb েলাকাnিরত হন। iহার aনুgেহi রামপুর িনবাসী রঘুেগাsামী ধনবান হiয়া 
uেঠন। পামার সােহেবর বাটীর aনয্ পাে র্i পূেbর্  কিলকাতার কারাগার িছল। iং 1800 
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aেb bজেমাহন দt নামক eক বয্িk eকটা oয়াচ ঘিটকা aপহরণ aপরােধ ফাঁসীদ  
pাp হয়।  

 
ধmর্ তলার পূবর্ নাম eেভনুয্ aথর্াৎ বারাসৎ, কারণ তাহার uভয় পাে র্ বৃk ে ণী িছল। 
ধmর্ তলা নাম হiবার কারণ ei েয েহি ংশ সােহেবর জমাদার জােফর নামক eক 
মুসলমান, েযখােন eখন kেকর আড়গড়া রিহয়ােছ েসখােন eক মসিজদ িনmর্ াণ কের। 
পের েসi sােন বেষর্ বেষর্ কাবর্ালার সময় সহs সহs মুসলমান eকt হiেত থািকেল 
ধmর্ তলা নাম হয়। ei ধmর্ তলার utর পাে র্ eক খাল িছল তাহা চাঁদপাল ঘােটর নীেচ 
গ ার সিহত সংযুk থাকােত utরকােল নগর পির ার-রkেণর িবিশ  uপায় িছল। 
কেণর্ল ফr বs সােহব েলেখন েয ঐ খােলর পিরসর বৃিd কিরয়া িদেল তাহােত scেn 
বড় বড় মহাজনী েনৗকা গমনাগমন কিরেত পািরত। ei খাল থাকােতi মেধয্ মেধয্ 
বাদািময়া িদিঘর ধs নািময়া থােক। 

 
iং 1793 aেb পাdী জn ঔেরন সােহেবর uেদয্ােগ েনিটভ হাসপাতাল নামক eেদশীয় 
েলােকর িচিকৎসালয় সংsািপত হয়। iহােত েদশ িবেদশবাসী ব েলাক pচুর দান কেরন। 
লডর্  কণর্oয়ািলশ, চীৎপুেরর নবাব o ঠাkর েগা ী িবিশ প aথর্ানুkলয্ কিরয়ািছেলন। 
পূেbর্  iহা চীৎপুর েরােডর ধােরi িছল—তদনnর iং 1798 aেb কাযর্য্-িনbর্ াহকগণ 
ধmর্ তলায় ভূিম kয় পূbর্ ক বtর্ মান বাটী িনmর্ াণ কেরন। 

 
কিলকাতা নগেরর েশাভা pিতভার গbর্ sল েচৗর ী দশর্েন সদয্ আগত িবেদশীয় েলােকরা 
চমৎকৃত হন, িকn eকশত বৎসর পূেbর্  ei েচৗর ী ভয়ানক িহংs প ািদর বসিতsলী 
িছল। eikেণ ei নগের eক বিষর্য়সী িবিব বtর্ মানা আেছন িযিন েচৗর ীেত iিটমাt 
বাটী েদিখয়ািছেলন। তাহার eকখািন বাটীেত সয্র iলাiজা iিm সােহব বাস কিরেতন। 
ঐ বাটীেত eখন কয্ােথিলক ধmর্ াবলিmনী েকৗমার bত ধািরণীগণ aবsান কিরেতেছন। েয 
sােন iহািদেগর ভজনালয় রিহয়ােছ, ঐখােন পূেbর্  েঘালতালাo নােম eক পু িরণী 
িছল। iিm সােহেবর পাফর্  aথর্াৎ মৃগালয় িমিডলটন ীট হiেত আরm হiয়া পাকর্  ীট 
পযর্য্n িবsীণর্ o তnধয্বt  পেথর i পাে র্ বৃkে ণী সুেশািভত িছল। েসকােল 
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েচৗর ীেত দসুয্ভয় pযুk iিm সােহেবর বাটী িসপাহীর pহরায় থািকত। েচৗর ীর িdতীয় 
বাটীেত ekেণ েস পl স নামক িবদয্ালয় সংsািপত রিহয়ােছ। 

 
uড ীট নামক বtর্  পাে র্ পূেbর্  েয বাটীেত চkুর িচিকৎসালয় িছল, ঐ বাটীেত কেণর্ল 
ু য়াটর্  বাস কিরেতন। iঁহােক সকেল “িহnু- ু য়াটর্ ” কিহেতন, কারণ িতিন েভদjানী 
িছেলন না। খৃ  eবং কৃ েক সমতুলয্ jােন িতিন আরাধনা কিরেতন। 

 
হালসীর বাগােন uমাiচাঁদ নামক pিসd ধনkেবর বাস কিরেতন। aনূয্ন 40 বৎসরািধক 
ei বয্িk েকাmানীর সিহত বািণজয্ কিরয়া িবপুল িবভেবর aধী র হiয়া ভূপালবৎ মহা 
আড়mের কালযাপন কিরেতন। কিলকাতার pথম aবsায় িতিন তdতয্ aিধকাংশ বাটী o 
ভূিমর aিধকারী িছেলন। kাiভ সােহব পলাশীর যুেd তাঁহােক িtশলk টাকা uৎেকাচ 
pদােনর a ীকার কিরয়া প াৎ তাহােত চাতুরী করায় uমাiচাঁদ িkp হiয়া pাণতয্াগ 
কেরন। 

 
ৈবঠকখানা নাম হiবার তাৎপযর্য্ ei েয মহারা ারা গ ার পি ম পাের মহা aতয্াচার 
করােত পূেbর্  পূbর্ া ল হiয়া বািণজয্ কাযর্য্ চিলত সুতরাং ৈবঠকখানাi utর o পি ম 
েদেশ যাiবার িসংহdার s প িছল। ঐ sােন eক pকা  বৃkতেল বয্বসায়ীগণ সমেবত 
হiয়া যাtা কিরেতন। তjনয্ ৈবঠকখানা নাম হiয়ােছ—ঐ বৃk ekেণ বtর্ মান নাi। 
ৈবঠকখানায় পূেbর্  70 পাদ uc eক রথ িছল। 

 
িশয়ালদেহ পূেbর্  ধানয্ জিnত। eকশত বৎসর হiল uk a েলর বtর্  eকটা জ ল 
িছল। eiখােন নবাবী েসনার সিহত iংরাজিদেগর েঘারতর যুd হয়। iং 1781 aেb 
েহি ংশ সােহব মুসলমানিদেগর িবদয্াভয্াস িনিমt পুরাতন মাdাসা pিত া কেরন—
1824 aেb েসখান হiেত কিল াs নূতন a ািলকােত তাহা sািপত হয়। েকান িবj 
েলখক কেহন, যিদo মুসলমান িবদয্ািশkার sান পিরবtর্ ন হiয়া েশাভনতম েসৗধমেধয্ 
তাহা সংsািপত হuক িকn মুসলমানিদেগর চিরt িবষেয়র িকছুমাt পিরবtর্ ন হয় নাi। 
িশয়ালদহ হiেত নূতন খাল আরm হয়। ei খােলর 1824 aেb সূtপাত হiয়া 1834 
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aেb তাহা সমাp হiয়ােছ। iহােত যিদo 1,443,470 টাকা বয্য় হiয়ািছল িকn l 
েযােগ তাহা পিরেশাধ হiয়া ekেণ িবলkণ লােভর কারণ হiয়ােছ। 

 
নগেরর পূbর্ ধাের েয বাদা রিহয়ােছ পূেbর্  তাহার গভীরতা o পিরসর বা লয্ প িছল। 
1740 aেbর বষর্াকােল তাহা eকাকার pািবত হয়। পূেbর্  তাড়দহ iহার তীরবt  িছল 
িকn ekেণ তাহা বাদা হiেত aেনক ের রিহয়ােছ। eখন বাদার গভীরতা sােন sােন 
2॥0 পােদর aিধক নেহ eবং েবাধ হয় তাহা kমশঃ ভরাট হiয়া আিসেতেছ! 

 
সদরেদoয়ানী আদালত গৃেহর পূbর্ িদকবt  েজনােরল হাসপাতাল নামক িচিকৎসালয় 
aিত পুরাতন a ািলকা। iহা পূেbর্  েকান সােহেবর uদয্ান বাটী িছল। iং 1768 aেb 
গভণর্েম  তাঁহার িনকট kয় কিরয়া িচিকৎসালয় সংsাপন কেরন। 

 
বুিড়গ ার পূbর্  নাম েগািবnপুেরর খাল। কারণ ঐ খাল েগািবnপুেরর দিkণ সীমা িছল। 
তৎপের iহা সামর্েনর খাল নােম খয্াত হয়। aনnর 1775 aেb কেণর্ল টালী সােহব sীয় 
বয্েয় ঐ খােলর পে াdার o sােন sােন পিরসর বৃিd কিরয়া েদoয়ায় তাহার নাম টালীর 
নালা হiয়ােছ। গভণর্েম  তাহােক 12 বৎসেরর l gহেণর aনুমিত েদন, তাহােত 
খাল psত হiবার পেরi মািসক 4300 টাকা আয় হiয়ািছল। কেণর্ল টালী সােহব 
খােলর কাযর্য্ সমাp হiবার aবয্বিহত পেরi পরেলাক গমন কেরন। টালী সােহেবর 
aধীেন জগnাথ সরকার নামক eকজন চ াল খান খনন কােযর্য্ িনযুk থািকয়া লk লk 
টাকা uপাjর্ ন পূbর্ ক িখিদরপুের pকা  pাসাদ psত পূbর্ ক মহা ধুমধােম কাল যাপন 
কিরত। uk চ াল েদoয়ান েঘাষােলর জুতা িফরাiয়া িদবার ভৃতয্ িছল। যাহা হuক 
কেণর্ল টালীর নােমi টালীগ  pিসd হiয়ােছ। pায় 65 বৎসর গত হiল ei খােলর 
ধাের বিড়ষাবাসী সাবণর্িদেগর dারা কালীঘােটর মিnর pিতি ত হiয়ােছ। 

 
আলীপুেরর দিkেণ েবলিভিডয়র নামক মেনাহর a ািলকােত eখন েলেpনা  গভণর্র 
সােহেবর আবাস হiেলo পূেbর্  ঐ বাটীi গভণর্র েজনােরলিদেগর আরাম গৃহ িছল। 
1768 aেbর aেনক পূেbর্  ঐ বাটী বতর্ মান িছল eমন aেনক pমাণ পাoয়া যায়। 
েহি ংশ সােহব ei pাসােদ aবsান কিরেতন eবং মহা ঘটায় িনকটs জ লািদেত 
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pেবশ কিরয়া বয্াঘ্র বরাহ pভৃিত বনয্জn সংহার কিরেতন। uk পুেলর utের েঘাড় 
েদৗেড়র মােঠর মধয্sেল েহি ংশ সােহব sীয় pিতেযাগী ািnস সােহেবর সিহত িপsল 
যুd কিরয়ািছেলন। ঐ sােন িট বটবৃk িছল, তnেধয্ eকিট বৃেkর িকয়দংশ eখনo 
বtর্ মান আেছ। সােহেবরা ঐ বৃkdয়েক “হতয্াবৃk” নােম aিভিহত কিরেতন। 

 
iং 1783 aেb েমজর িকl পয্া ক হাবড়ােত িমিলটাির aরফয্াn sুল সংsাপন কেরন। 
তারপর েসi sুল 1790 aেb িখিদরপুের sানাnিরত হiয়া বtর্ মান pকা  a ািলকায় 
pিতি ত হয়। পূেbর্  ei েদেশর gীে র আিতশযয্ ভেয় িবলাত হiেত িবিব েলােকরা 
aিত al আিসেতন—সুতরাং দিয়তািভলাষ পূরেণর িনিমt uk িবদয্ালয় িবলkণ 
uপেযাগী হiয়ািছল। কারণ েসখানকার বািলকাগণ সুিশিkতা হiেল পর বেরর aভাব 
থািকত না। সােহবরা র রাnর হiেত আিসয়া িখিদরপুেরর িব ষীম লী মেধয্ মেনামত 
সি নী িনbর্ াচন পূbর্ ক পািণপীড়ন কিরেতন। eজনয্ তথায় মেধয্ মেধয্ রজনী েযােগ নৃতয্ 
o েভাজনািদর মহতী সভা হiত। 

 
iং 1808 aেb কেণর্ল কীড সােহেবর eেদশীয় stীজাত i পুt...o জjর্  টমাস সােহব 
কtৃর্ ক িখিদরপুর ডক iয়াডর্  sািপত হয়। ঐ ভূিম তাঁহারা েদoয়ান েগাkল েঘাষােলর পtী 
রােজ রী েদবীর কােছ পা া কিরয়া লন। েকান মহাশয় িলিখয়ােছন কেণর্ল কীড হiেত 
িখিদরপুর নাম হiয়ােছ িকn e কথা aিত মমূলক। কেণর্ল কীেডর aেনক পূেbর্  
িখিদরপুর নাম pচিলত িছল তাহার িবsর pমাণ পাoয়া িগয়ােছ। মুসলমােনরা েখজর 
নামক পীর হiেত আিজo ei sােনর নাম েখজরপুর কিহয়া থােক। কেণর্ল কীেডর 
পুেtরা aিত alকাল ঐ sােন বাস কিরয়ািছেলন। 

 
ei ডক iয়ােডর্ র aবয্বিহত পেরi মুিচেখালা pেবেশ েয uদয্ান বাটী আেছ তাহােত 
সামর্ান সােহব বাস কিরেতন। iিন িদlী েরর িনকট হiেত েকাmানীর কারণ েশষ ফাmর্ াণ 
আিনেত িগয়ািছেলন। িখিদরপুেরর পুেলর পূbর্ নাম সামর্ান সােহেবর নােম খয্াত িছল।  
 
মুিচেখালার পরপেরi েকাmানী বাগান—ei বাগােনর আিদ pিত াতা কেণর্ল কীড 
সােহব। তাঁহার sরণােথর্ uদয্ােনর মধয্sেল সূচা  সমািধ গৃহ আেছ। uদয্ােনর িকছু 
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পূbর্ িদেক িবশপs কেলজ নামক pিসd িবদয্ালয়। ei কেলেজর তুলয্ িবদয্াভােসর 
uপযুk রময্sান ভারতবেষর্ আর িdতীয় নাi। েকাmানীর uদয্ােন aধয্k সােহেবর 
বাটীর িকছু দিkেণ তানা নামক eক নবাবী গর্ িছল। iং 1686 aেb েসi েগর্র 
ৈসেনয্রা iংরাজিদেগর 60 েতাপ বািহনী eক তরণী pেবেশ pিতেষধ uপিsত 
কিরয়ািছল। (Calcutta Review No. VIII-476–484 pp) 

 
iং 1700 aেb হাবড়ােত আরমানীিদেগর ব সংখয্ক বাটী o uদয্ান িছল। ব কাল 

aবিধ শািলখা জনাকীণর্ sান মেধয্ গণনীয় আেছ। ঐ sােন কাশীর পথ সমাp হoয়ায় 
ব েলােকর সমাগম হয়। iং 1865 aেb শািলখায় aনূয্ন 73443 জন েলােকর বসিত 
িছল। 

 

॥সমাp॥ 


